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CLASA a VI-a  
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  
 
♦ Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 
 

   
           „Un cocoş se sui într-o zi pe o ramură. O vulpe tocmai trecu pe acolo şi îi spuse: 
          – De astăzi încolo nu mai sunt duşmanul tău. Coboară-te de pe acea creangă, să ne 
îmbrăţişăm şi să ne pupăm ca nişte fraţi foarte buni.  
         – Soră vulpe, răspunse cocoşul cu isteţime, iată, văd în depărtare venind doi câini mari. 
Să-i aşteptăm şi pe dumnealor, ca să le dăm vestea cea bună. 
         – Mai bine lăsăm pe altădată – zise vulpea şi fugi cât  putu de repede.” 

                                                                                   (La Fontaine – Cocoşul şi vulpea) 
 

6 p 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  
 * În construcţia de pe acea creangă, cuvântul acea este 

adjectiv pronominal de: 
a. apropiere;    
b.  depărtare;      

 * În construcţia doi câini mari numeralul are valoare: a.   adjectivală;         
b.   substantivală. 

6 p 2. Completează corect spaţiile punctate din enunţurile de mai jos: 
 * Cuvântul dumnealor este un pronume.............................................. 

* Pronumele din construcţia  şi îi spuse stă în cazul ................................... 
12 p 3. Citeşte afirmaţiile de mai jos, completând căsuţele cu A (adevărat), sau F (fals): 

 * Cuvântul tău din construcţia nu mai sunt duşmanul tău este în cazul genitiv.   
* În construcţia doi câini mari este un numeral cardinal .       
* Adjectivul din construcţia ca nişte fraţi foarte buni este la gradul pozitiv .    
* Cuvântul –i din construcţia să-i aşteptăm este pronume personal .     

6 p 4. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul aceeaşi să aibă valori morfologice diferite 
(precizează aceste valori). 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5 p 5. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un adjectiv propriu-zis, la gradul comparativ 
de inferioritate. 
____________________________________________________________________________ 
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5 p 6. Justifică folosirea cratimei, în structura sa-i aşteptăm 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

5 p 7. Corectează, prin rescriere, următorul enunţ: ducemaş şi maş tot duce 
 ______________________________________________________________________ 

 

5 p 8. Încercuieşte varianta corectă, din exemplele de mai jos: 
Profesorul l-or/lor scrie absenţele.      
Aceleiaşi/Aceleeaşi colege i-am dat cartea.        
Colega s-a/sa are note bune.     
Sora lui este în clasa a douăsprezecea/a doisprezecea.     
 Au venit şasesprezece/şaisprezece elevi pe terenul de sport. 

5 p 9. Alcătuieşte un enunţ, în care pronumele celălalt  să fie în cazul dativ. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

5 p 10. Menţionează modurile de expunere folosite în textul dat. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

30 p 11. Redactează o compunere, de 25-30 de rânduri, în care să înfăţişezi un colţ/un aspect 
din natură, care te-a impresionat. În compunerea ta, vei avea în vedere: 

- alegerea unui titlu sugestiv, potrivit; 
- folosirea descrierii, ca mod principal de expunere; 
- folosirea figurilor de stil studiate;  
- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină. 

 

 
Total punctaj maxim 100 puncte.   


