
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

„Mult stimate astru auriu, 
Sau, mai simplu, dragă soare, 
M-am hotărât să-ți scriu 
O scrisoare. 
   
Nu c-aș ști să scriu cine știe ce – 
De ortografie mă apucă frica 
Și mama, când e suparată, zice 
Că scriu mi-au ca pisica –  
  
Dar am aflat 
Că numai și numai de tine 
Depinde cu adevărat 
Vacanța și vara cât ține. 
  
De-aceea m-am hotărât, 
Stăpân al vacanțelor şcolărești, 
Să te conving să o lungești 
Cât de cât; 
 

Să mai stai vreo două luni pe loc, 
Să rămână vara neschimbată, 
Iar, de-ți va fi greu, ca o răsplată, 
Iarna poți să nu mai vii deloc. 
   
(Oricum, iarna tu știi doar să strici, 
Să ne moi ghețușul, să topești nămeții, 
Când apari tu nu se poate nici 
Să mă bat cu bulgări cu băieții!) 
  
Sau și mai grozav ar fi – știi cum? – 
Să țină vacanța-acum vreo zece ani … 
Pentru școală, iarnă, frig, oricum 
E destulă vreme când vom crește mari. 
  
Sigur, tu poți să alegi oricare 
Dintre căile de care eu îți scriu, 
Doar să crească puțintel vacanța mare 
Și să-nceapă școala mai tarziu.”      
 
(Ana Blandiana, Scrisoare)                             

 
Citește cu atenție poezia de mai sus și răspunde următoarelor cerințe: 

 
A. LIMBA ROMÂNĂ 

1.Precizează cui îi este adresată scrisoarea și care sunt formele de adresare folosite pentru 
destinatar.(12 p) 

2.Scrie o comunicare în care să folosești ortogramele mi-au și miau. (10 p) 

3.Arată ce îl roagă autoarea scrisorii pe destinatar și precizează motivul rugăminții. (12 p) 

4.Transcrie, din text, un verb la timpul prezent, unul la timpul trecut și unul la viitor. (9 p) 

5.Transcrie, din text, un subiect exprimat prin substantiv și unul exprimat prin pronume.(10 p) 

6.Alcătuiește o propoziție după schema următoare: 

C           +           A            +           A           +           P          +           S           +           A 

(substantiv)      (adjectiv)          (substantiv)  (verb)(substantiv)   (pronume) (12 p) 

 
B. LITERATURA ROMÂNĂ 

Scrie, în opt-zece rânduri, o scrisoare adresată vacanței mari, prin care să-i transmiți o 
rugăminte.  

Vei avea în vedere:  
-să respecți cerința în privința conținutului și a structurii unei scrisori; 
-să așezi corespunzător textul în pagină și să te exprimi clar și corect. (25 p) 

http://www.universdecopil.ro/scrisori-intre-greier-si-furnica.html
http://www.universdecopil.ro/cantece-vacanta-mare.html


BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
 
LIMBA ROMÂNĂ 
(12 p.) 1. Precizearea destinatarului – 6 p. 
                Transcrierea celor două formule de adresare 3x2=6p. 
(10 p.) 2. Câte 5 puncte pentru fiecare enunț corect. 
(12p.) 3. Câte 6 puncte pentru  fiecare răspuns corect. 
(9p)    4. Câte 3 puncte pentru fiecare verb transcris corect. 
(10p)  5. Câte 5 puncte fiecare subiect transcris corect. 
(12p)  6. Câte 2 puncte pentru fiecare funcție sintactică realizată corect și exprimată prin 
partea de vorbire corespunzătoare. 

 
 

LITERATURA ROMÂNĂ 
 

(25 p.)  – Respectarea structurii specifice unei scrisori – 4p. 
- Viziunea originală asupra temei abordate – 4 p. 
- Registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 4p.  
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație – 5 p. 
- Lizibilitatea, așezarea corectă în pagină – 3 p. 
- Adecvarea conținutului la cerință – 5 p. 

 

Se acordă 10 p din oficiu. 
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