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Partea I                                                                                                                                    30 de puncte 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi scrie răspunsul cerințelor formulate.  

 Răzvan_01.docx 

 Când am ajuns în pod, Sergiulică, nu-mi venea să cred ce vraiște! Sigur nici tata nu s-ar fi descurcat 

printre atâtea cutii și vechituri! Cred că Bunucul și le pusese în vreo ordine, dar între timp, cu borcanele 

mamei, cu sacii de plastic în care tot îndesaseră hainele nepurtate, cu jucăriile rămase de la mine și de la 

hăbăucul de Filip, frati-miu (sper să mai crească puțin și să se coacă, pentru că mă înnebunește cât e de 

țâcă) și cu altele și altele, era o harababură de nedescris. Dar știam sigur că trebuie să fie pe acolo, pe 

undeva, și era PEEERFECT momentul; acum cât erau ai noștri plecați puteam cotrobăi în voie. 

 Ei, și m-am pus în grabă să răstorn saci, să mă uit în dreapta și-n stânga, mi-am zis că ar trebui să mă 

uit în lada unei canapele vechi – sigur era de pe vremea bunicului Bunucului! – m-am chinuit să-i ridic 

partea aia de lemn cu tapițerie pe care stai – habar n-am cum îi zice – de era să mi-o scap pe picior, dar nu 

era nimic în ea și abia apoi, cap sec ce sunt, mi-a trecut prin gând că ar trebui să mă uit mai întâi pe rafturile 

de sus, care urcau pe perete până hăt! la tavan. Yes!, am găsit acolo cutia de care îmi zicea Bunucul, erau în 

ea vreo 10-15 caiete cred, poate și alte chestii, nu m-am uitat prea atent la început, m-am așezat pe 

canapeaua aia veche, de s-a și ridicat un nor de praf din ea, și am început să le răsfoiesc. Deci fii atent, că nu 

știu cum să-ți zic și să mă crezi, Bunucul se pare că la școală SCRIA (!) în caiete ceea ce îi spunea 

profesorul! Ascultă-mă bine, că nu sunt basme, n-ai decât să crezi că inventez! În primul caiet, erau tot felul 

de probleme de matematică, de care m-am plictisit după vreo două pagini. Al doilea era de istorie! 

Buuuuun! Imaginează-ți, ISTORIE scria clar pe caiet, iar înăuntru despre tot felul de chestii care claaaaar 

erau din trecut! Că nu cred că inventa! Așa! Hmmm...nu știu cum să îți explic, parcă erau niște lucruri 

întâmplate cândva și pe care le învățau cică să nu uite trecutul și să înțeleagă cum s-a ajuns în prezent! 

HAAA, HAAA, HAAA! M-am distrat la faza asta.  

 Săracul Bunucul, eram sigur că doar mie îmi spusese despre caietele acelea. Iar eu de-abia acum am 

reușit să pun mâna pe ele.! 

Hai PAAA, Sergiu dragă, te las acu’ trebuie să fug repede să mănânc, mă strigă mama și s-ar putea 

să se enerveze, dar îți scriu mâine mai departe.  

Pa!!!!!!! din nou, 

Răzvan 

(Horia Corcheș, Istoria lui Răzvan) 

 

 



1. (4p) Precizează câte  un  cuvânt cu înțeles asemănător pentru cuvintele scrise îngroșat în text: 

 a. să se coacă = _______________________            c. (a) cotrobăi = __________________________ 

 b. harababură =   ______________________            d.  basme =   ____________________________ 

 

2. (4p) Precizează câte sunete au cuvintele scrise înclinat în text:  

Sergiulică  ___; saci ___; vechi ___; explic ___. 

 

3. (3p) Construiește câte un enunț în care cuvintele pod, mine, mâna să aibă alte înțelesuri. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. (3p) Explică scrierea cu majuscule a cuvintelor PEEERFECT și SCRIA‚ ținând cont de sensul din text. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. (3p) Alege, prin încercuire, continuarea corectă a enunțurilor: 

 

 Răzvan se hotărăște să caute în pod deoarece părinții lui... 

a. l-au rugat să facă ordine acolo; 

b. erau plecați de acasă; 

c. l-au trimis să se joace. 

 

 Descoperirea caietelor îl uimește pe băiat pentru că... 

a. erau foarte multe; 

b. erau notițe de la diferite materii; 

c. pe vremea bunicului la școală elevii scriau în caiete. 

 

 În funcție de limbajul mesajului, putem înțelege că relația dintre Răzvan și Sergiu este de: 

a. rudenie. 

b. prietenie. 

c. rivalitate. 

 

 

 



6. (3p) Explică, într-un enunț, motivul pentru care Răzvan afirmă „cap sec ce sunt”. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. (3p) Transcrie din text o propoziție simplă. Transformă propoziția selectată în propoziție dezvoltată, 

adăugând un pronume personal de politețe și un substantiv propriu. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. (3p) Rescrie mai jos subiectele din enunțul: de care îmi zicea Bunucul, erau în ea vreo 10-15 caiete. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. (2p) Alcătuiește două enunțuri în care substantivul caiete să determine, pe rând, un substantiv și un verb. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. (2p) Alege, prin subliniere, varianta de scriere corectă: 

 Fi-ți/ Fiți și voi mai/ m-ai atenți! 

 Mi le dai/ da-i și mi-e/ mie? 

 Iați/ Ia-ți haina și du-te/ dute în parc! 

 Harnici/ Harnicii aceia/ aceeia sunt lăudați de toți. 

 Mă chinui/ chinuii vreo/ vre-o două zile cu problema primită. 

 

Partea a II-a                                                                                                                                       15 puncte 

Imaginează-ți că mesajul scris de Răzvan îți este adresat. Răspunde-i într-o scrisoare de minimum 12 

rânduri. Vei avea în vedere următoarele repere: 

 mesajul tău va fi semnat Ion sau Ioana; 

 data va fi 03.07.2018, iar localitatea – București; 

 respectarea regulilor de scriere corectă. 



În vederea acordării punctajului total, textul trebuie să respecte particularitățile unei scrisori și să 

trateze conținutul propus. 
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NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 60 minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


