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

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.  

 

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

 

Mergând de-a lungul râului, Eliza ajunse la locul unde acesta se vărsa în 

ocean. Când soarele era la asfinţit, fata văzu unsprezece lebede cu coroane de 

aur pe creştet, venind în zbor spre uscat. Lebedele se lăsară jos şi scuturară 

aripile mari şi albe. Cum se scufundă soarele în ocean, penele începură să cadă 

rând pe rând. Lebedele se preschimbară în unsprezece prinţi chipeşi, fraţii 

Elizei. 

Ieşind din ascunzătoare, fata se aruncă bucuroasă în braţele lor.  

– Noi, zise fratele cel mare, suntem sortiţi prin vrajă să fim lebede doar 

cât e soarele pe cer, dar de îndată ce apune, ne recăpătăm înfăţişarea omenească. 

Dacă ne-ar prinde apusul deasupra norilor, ne-am prăbuşi din înaltul cerului în 

chip de oameni şi ne-am găsi moartea. 

– Mâine vom pleca departe de aici şi nu ne este îngăduit să ne întoarcem 

decât peste un an, îi zise unul din fraţi. Ai curaj să vii cu noi? Am putea să te 

purtăm pe aripi peste ocean.  

– Da, luaţi-mă cu voi! se bucură Eliza. 

Toată noaptea trudiră cei unsprezece fraţi să mesteşugească o plasă mare 

şi rezistentă, din mlădioase ramuri de răchită şi trestie, în care se cuibări Eliza. 

Când soarele răsări, fraţii se preschimbară în lebede, apucară plasa cu ciocurile 

şi-şi luară zborul spre înaltul cerului. 

                                          

(adaptare după Lebedele de Hans Christian Andersen) 
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1. Identifică şi scrie într-un  

enunţ care sunt personajele din 

text: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(5 puncte) 

 

2. Transcrie, din text:  
  
a)  expresia care indică locul întâlnirii dintre Eliza şi fraţii ei; 

 

 

 

b) expresia care indică momentul întâlnirii dintre Eliza şi fraţii ei; 
 

 

 

          c).  enunțul care indică motivul plecării celor unsprezece frați. 

 

 

 

 

 

(9 puncte) 
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3. Scrie, sub formă de enunţ, ideea principală din fragmentul marcat în 

textul Lebedele. 

 

 

 

 

 

(5 puncte) 

4. Scrie cuvinte cu sens / înțeles asemănător pentru cele de mai jos: 

 

apus - ..............................................    se transformară -............................................ 

 

munciră - ........................................    magie -........................................................... 

 

(4 puncte) 
 

5. Formulează,pe spaţiile de mai jos, câte un enunţ în care cuvintele uscat, 

respectiv a purta, să aibă alte înţelesuri decât cele din text. 

 

 

 

 

 (6 puncte) 

6. Scrie patru cuvinte înrudite cu substantivul om: 
 

 

(4 puncte) 

 

7. Identifică şi transcrie, din text, câte un adjectiv corespunzător  

substantivelor de mai jos. Scrie expresiile formate la numărul singular. 

 

aripi – ....................................              ................................................................... 

 

prinţi – ...................................              ................................................................... 

 

ramuri - ..................................              .................................................................. 

(6 puncte) 
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8. Completează enunțurile folosind una din variantele următoare: neam,  

ne-am, cel, ce-l, ia, i-a,  

................. de neamul meu a fost stăpân pe aceste meleaguri. 

Vraja .............. transformat pe frați în lebede. 

Văzându-și frații, Eliza o .................... înspre aceștia. 

................... rătăcit! exclamă unul dintre frați. 

Fratele ................ mare nu știa ................... așteaptă. 

(6 puncte) 

 

9. Povesteşte în scris, fără să foloseşti dialogul, discuţia dintre Eliza şi  

fraţii săi: 
 

–Mâine vom pleca departe de aici şi nu ne este îngăduit să ne întoarcem 

decât peste un an, îi zise unul din fraţi. Ai curaj să vii cu noi? Am putea să te 

purtăm pe aripi peste ocean.  

–Da, luaţi-mă cu voi! se bucură Eliza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 puncte) 

10. Transcrie din text: 

- un substantiv propriu ........................................... 

- un substantiv comun, număr plural, gen neutru .......................................... 

- un pronume personal, numărul plural ............................................... 

- un verb, la numărul singular .............................................. 

- un adjectiv situat în fața substantivului .............................................. 

(5 puncte) 
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11.Redactează un text de 10 - 15 rânduri, în care să povesteşti călătoria peste 

ocean a Elizei împreună cu fraţii ei şi întâlnirea acestora cu două personaje 

fantastice.  

Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere: 
 

 alegerea titlului potrivit/sugestiv;   

 respectarea părţilor compunerii;  

 folosirea cuvintelor: vrajă, palat, floare, ac ( subliniază cuvintele folosite ) 

 înlănţuirea logică a faptelor/întâmplărilor; 

 originalitatea compunerii; 

 exprimarea corectă  

 respectarea normelor de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină 

   (30 puncte) 
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