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GENUL LIRIC 

Subiectul I                           

Se dă textul:  

Departe sunt de tine şi singur lângă foc, 

Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. 

Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, 

Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit. 

Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri, 

Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri; 

Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti, 

Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti, 

Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci, 

Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subţiri şi reci. 

……………………………………………………            
 (Mihai Eminescu , Departe sunt de tine...) 

 

A. Limba română 

1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului  bătrân  (3 derivate)    6 puncte 

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

2. Transcrie din textul dat câte un cuvânt obţinut prin               6 puncte 

-derivare...................................................- compunere............................................ 

-conversiune...........................................................................  

3. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text.               8puncte 

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

4. Găseşte antonimele cuvintelor „departe”, „noroc”, „bătrân”.              6 puncte 

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

5. Alcătuieşte  trei enunţuri care să demonstreze că „a trece” este un cuvânt polisemantic.    
                      6 puncte 

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

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

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

6. Alcătuieşte două enunţuri care să demonstreze omonimia cuvântului scris cursiv în text.  
                      4  puncte 

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

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

7. Alcătuieşte enunţuri folosind paronimele cuvintelor subliniate în propoziţiile de mai jos: 
                       4  puncte 

A avut o idee originală. 

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

Prenumele lui este Marian. 

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

8. Subliniază enunţul care nu conţine un pleonasm : 



A refăcut din nou tema.              Din cauza hemoragiei mari de sânge a fost dus la spital.      

A revenit acasă.      Au conlucrat bine împreună. 
                             4  puncte 

9. Rescrie enunţurile greşite de mai sus, eliminând construcţiile pleonastice: 
                  6   puncte 

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

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

10. Selectează din textul dat două cuvinte care conţin diftong , un cuvânt care conţine triftong  şi 

unul care conţine vocale în hiat 

.........................................................................................................................       4 puncte 

11. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete : degete , ceaţă 
                  4  puncte 

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

12. Realizează corespondenţa:               7 puncte 

       A fost marfă ieri în parc.              A) arhaism    

 Pregăteşte mâncare de barabule.   B) neologism    

 Ce cauţi pe aici, ma şeri?                                C) tautologie     

 Dar legea e lege şi respectul e respect!           D) jargon     

 Este o persoană sobră.    E) termen ştiinţific    

 Desenez un triunghi isoscel.   F) regionalism     

 Vistiernicul  ridică iute privirea.   G) argou  

 

B. Înţelegerea textului   
1. Prezintă, pe scurt, două argumente  care să justifice  încadrarea textului dat în genul liric.                            

                     10 puncte 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Selectează trei cuvinte folosite cu sens propriu şi trei cuvinte folosite cu sens figurat.  3 puncte 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Selectează din text  două imagini artistice diferite, precizând felul lor.                          6 puncte 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 4. Scrie, în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din prima coloană, litera corespunzătoare 

exemplului din coloana a doua :               3 puncte  

 ....................1. epitet              a) ” singur lângă foc”   

 ....................2. personificare               b) „duioaselor poveşti”     

 ....................3. comparaţie                  c)”cu degetele-i vântul loveşte în fereşti”  

                 d) „sunt bătrân ca iarna”    

   

5. Precizează rima şi măsura versurilor:                        3 puncte 


