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CLASA a IX-a  
 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   

♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

♦ Citeşte cu atenŃie textul de mai jos: 
 

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! 
Stelele par îngheŃate, cerul pare oŃelit, 
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 
Pare-un lan de diamanturi ce scârŃâie sub picioare. 
 

.............................................................................. 
 

O! tablou măreŃ, fantastic!... Mii de stele argintii 
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. 
MunŃii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare 
Unde crivăŃul pătrunde, scoŃând note-ngrozitoare. 
 
 

Totul e în neclintire, fără viaŃă, fără glas; 
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas; 
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată... 
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!  

(Vasile Alecsandri – Miezul iernei) 
 

10 p 1. Precizează cărui gen literar aparŃine textul de mai sus. Justifică apartenenŃa la genul literar prin două 
elemente caracteristice. 
 ..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

8 p 2. Transcrie, din text, două imagini vizuale şi două imagini auditive. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

6 p 3. Identifică şi exemplifică trei figuri artistice diferite din versurile de mai sus. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

6 p 4. Stabileşte rima şi măsura versurilor. 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 5. Găseşte două verbe cu efect onomatopoeic. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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4 p 6. Desparte în silabe cuvintele: neclintire, fantasmă, făclii, zăpadă. 

..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 7. Scrie valoarea morfologică din text a cuvintelor: pare, cristalină, niciun, i, (în) pădure. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 8. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele: a amâna, orgoliu, a reduce, incisiv. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

 
AtenŃie! Subiectele 9 şi 10 se rezolvă pe o foaie de hârtie separată. 
13 p 9. Te numeşti Eugen/Eugenia Ionescu, locuieşti în Timişoara, pe strada SperanŃei, nr. 80 şi eşti elev/elevă în 

clasa a IX-a, la Liceul de informatică. 
Redactează, pe o pagină distinctă, o cerere adresată conducerii liceului, prin care soliciŃi eliberarea unei 
adeverinŃe de confirmare a calităŃii de elev, în vederea înscrierii la medicul de familie. 
În redactarea compunerii de acest tip vei avea în vedere: 
- Respectarea convenŃiilor specifice unei cereri (formula de adresare, numele, adresa, liceul, clasa) 
- Motivele pentru care soliciŃi adeverinŃa; 
- Scrierea unui conŃinut adecvat cerinŃei; 
- Folosirea unei exprimări corecte, coerente, a ortografiei şi a punctuaŃiei corespunzătoare. 

30 p 10. Prezintă, într-o compunere de 15-20 de rânduri, un aspect din natură care te-a impresionat în mod deosebit. 
 În realizarea compunerii vei avea în vedere: 

- organizarea ideilor în conŃinutul compunerii; 
- respectarea celor trei componente ale compunerii (introducere, cuprins, încheiere), în care să 

cuprinzi:  
o prilejul cunoaşterii (vizitării) acelor meleaguri; 
o prezentarea succintă a aspectelor; 
o motivele pentru care ai fost atât de impresionat; 

- alegerea unui titlu sugestiv; 
- corectitudinea scrierii. 

 
 
 

 

 
 

Total punctaj maxim 100 puncte.   


