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CLASA a VI-a  
 
 
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.  
 

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 

1. Dar lumea noastră din ce-i făcută?    2.  Mai e făcută lumea din cuvinte, 
    Din întrebări, din vară şi din flori,           Mai e făcută lumea din culori,           
    Din jucării şi din poveşti de seară         E ca un dar împărătesc ce vine 
    Din ochii mamei, blânzi şi iubitori.          Din ochii mamei, blânzi şi iubitori. 
          
     3. E mai ales făcută lumea noastră 
           Dintr-o lumină dragă, de doi sori, 
           Cu ei începe totul şi-nfloreşte: 
           Din ochii mamei, blânzi şi iubitori. 

                                          (Nicolae Dan Fruntelată – Lume pentru ochii copiilor)
 

A. Înţelegerea textului 
4 p 1. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: 

- În prima strofă a poeziei este folosită figura de stil: 
   a. comparaţia;        b. enumeraţia;        c. repetiţia.  
- Construcţia un dar împărătesc, din a doua strofă, conţine: 
   a. o comparaţie;    b. o personificare;    c. un epitet.  
- În textul citat, ochii mamei sunt asemănaţi cu: 
   a.  două   stele;      b.  doi sori;              c.  doi luceferi. 
- Versul Cu ei începe totul şi-nfloreşte are: 
   a.  mai puţin de 10 silabe;   b.  10 silabe;   c.  mai mult de 10 silabe. 

 

4 p 2. Numeşte un sentiment sugerat în versurile poeziei citate. 
_______________________________________________________________________
 

B. Elemente de construcţia comunicării 
4 p 3. Desparte în silabe cuvintele următoare: 

 întrebări__________________;           poveşti ____________________;  
 cuvinte ___________________;          ochii _____________________ . 
 
 

4 p  4. Selectează, din text, patru cuvinte derivate. 
_______________________________________________________________________
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4 p 5. Primul vers din  strofa a doua a poeziei conţine:  
a.   un diftong;                                     b.  doi diftongi;      
c.  trei  diftongi (încercuieşte varianta corectă de răspuns).

4 p 6. Încercuieşte triftongii din enunţul următor: Colegii mei i-au vizitat pe bătrânii care 
stăteau în spital şi le-au oferit bucheţele de lăcrămioare. 
 
 

4 p 7. Subliniază cuvântul nepotrivit (intrusul), din fiecare dintre seriile următoare de  
termeni derivaţi:  
- împietrit; pietricică; Pietraru; pietroi; pietate; pietriş; împietrire; 
- şcolăriţă; şcolarizare; preşcolar; şacal; neşcolarizat; Şcoleanu; 
- pădurar; pădurice; Pădureanu; păducel; împădurire; pădureţ;  
- bunic; bunişor; îmbunare; bunătate; bucate; Bunescu; îmbunătăţire. 

4 p 8. Explică folosirea semnului întrebării din versul Dar lumea noastră din ce-i făcută? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 

4 p 9. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos, completând fiecare căsuţă cu A, dacă le 
consideri adevărate, sau cu F, dacă le consideri false. 
- Prima copertă a  unei cărţi conţine doar numele autorului şi numele editurii.  .....           
- Cuprinsul unei cărţi stă numai la sfârşitul acesteia.                                           ..... 
- Cuprinsul unei cărţi se numeşte şi sumar.                                                           ..... 
- O carte are patru coperte.                                                                                    .....         
 

C. Scriere despre textul literar 
14 p 10. În 6-8 rânduri, explică ideea că  e mai ales făcută lumea noastră (a copiilor) ...  din 

ochii mamei, blânzi şi iubitori. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 

D. Scriere imaginativă 
40 p Compunere  

Pornind de la ideile şi sentimentele transmise de poezia citată, redactează o compunere, 
de 20-25 de rânduri, în care să relatezi o întâmplare educativă (reală sau imaginară) din 
copilăria ta, în care s-a implicat şi mama ta. Vei avea în vedere: 

- alegerea un titlu potrivit/sugestiv; 
- îmbinarea naraţiunii cu descrierea şi dialogul; 
- utilizarea a cel puţin cinci construcţii/structuri poetice din textul citat (le vei 

sublinia în compunerea ta); 
- evidenţierea rolului educativ/moralizator al întâmplării relatate; 
- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină. 

____________________________________________________________________________ 
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   Ai terminat?  
   Mai verifică o dată răspunsurile!   
 

  Total punctaj - 100 puncte.   
 


