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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: 
 

         „Nu ştiu cine a inventat jocul căruia îi ziceam Vrăjitroaca şi pe care l-am jucat ani 
de zile fără să ne săturăm, ba, prin clasa a opta, îl mai jucam încă. Era o combinaţie 
expertă de jocuri mai blânde: Hoţii şi gardiştii, Uliul şi porumbeii şi Gardiana zece-zece. 
         La început era doar o vrăjitroacă, pe care o alegeam prin numărare. Era singura 
care purta mască şi avea, pe deasupra, şi un băţ cojit în mână. Număra cu faţa la perete şi 
apoi se repezea prin şanţuri în căutarea victimelor. Puteai să ieşi din şanţ, dar nu aveai 
voie să te adăposteşti în scările blocurilor sau să sari gardul în curtea morii. Vrăjitroaca 
ne vâna prin gropile urât mirositoare şi, când reuşea să-l atingă pe vreunul cu băţul, 
scotea un răcnet teribil. Victima trebuia să rămână ca paralizată. Vrăjitroaca îl târa de 
mână până la cuib, unde îi căra în cap un număr convenit de castane şi, astfel botezat, cel 
prins devenea şi el vrăjitroacă. Îşi lua o mască şi urmărirea continua.  
         Pe înserat, când pe cerul încă albastru, sticleau primele stele, rămânea de obicei un 
singur supravieţuitor, hăituit de o hoardă de vrăjitroace care scoteau urlete sinistre.” 

 (Mircea Cărtărescu – Mendebilul)
 

6 p 1. Transcrie, din ultimul alineat al textului,  un cuvânt cu diftong,  un cuvânt cu triftong şi un 
cuvânt cu vocale în hiat. (Marchează diftongul, triftongul şi hiatul prin încercuire.) 

 ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

5 p 2. Stabileşte numărul literelor şi al sunetelor, pentru cuvântul:  alegeam 
____________________________________________________________________________ 
 

4 p 3. Construieşte câte un enunţ pentru a ilustra următoarele construcţii:  
     ne-am/neam; ce-ai/ceai 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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10 p 4. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au obţinut următoarele  
cuvinte din text:   
 deasupra            ___________________________________________ 

 mirositoare        ___________________________________________ 

5 p 5. Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text:  
reuşea       ________________    răcnet  ________________  
convenit    ________________    sticleau    ________________  
hăituit      ________________   
 
 

10 p 6. Grupează, prin săgeţi, fiecare termen din coloana A, cu antonimul corespunzător, selectat din 
coloana B. 
 

     A    
copilărie;   
neastâmpărat;  
departe;   
a tăcea;  
blând; 

    B    
sever;   
întuneric;   
a vorbi;   
împărat;   
bătrâneţe;  
potolit;   
aproape. 
 

4 p 7. Stabileşte modul şi timpul verbelor următoare: 
 

  era        ............................................................................................................................... 
 să ieşi   ............................................................................................................................... 
 

6 p 8. Construieşte un singur enunţ în care să foloseşti următoarele semne de punctuaţie: 
o linie de dialog, o virgulă şi un semn de întrebare 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

5 p 9. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile de mai jos: 
M. Cărtărescu este autorul textului citat ............. 
M. Cărtărescu este narator în textul citat .............. 
În text sunt explicate regulile unui joc de copii ...... 
Naratorul este personaj în textul citat ............ 
Textul citat îmbină naraţiunea cu dialogul .......... 
 
 
 

5 p 10. Explică, în cel mult două enunţuri, înţelesul/sensul verbului din construcţia 
 „Vrăjitroaca ne vâna”. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

30 p 11. Compunere: 
       Redactează o compunere de cel mult o pagină (25-30 de rânduri), în care să relatezi/să 
povesteşti desfăşurarea unui joc din copilăria ta. Vei avea în vedere: 

- alegerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta; 
- precizarea regulilor unui joc educativ pentru copii (ştiut sau inventat); 
- folosirea relatării la persoana I (naratorul devine personaj); 
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- îmbinarea naraţiunii cu dialogul; 
- aplicarea normelor de ortografie, de punctuaţie, de aşezare în pagină, de lizibilitate. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ai terminat?   
Mai verifică o dată răspunsurile!   
 
• Total punctaj maxim 100 puncte.   


