
Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

 

 

 

 

 

 

Learning for life, not only for exams” 

 

PROIECT ERASMUS+ KA101 

2020-2021 

 

Nr. 2020-1-RO01-KA101-078628 
 

 

 

 

 

 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate. 

Textul 1 
 

Câinile, pe gerul tare, Când ningea 
zăpada mare, Să-ncovrigase cu 
totul, [...] Ş-într-a lui tremurătură, 
Clănţănindu-i dinţii-n gură, 
Zicea: „O, cât e de bine vara! Că 
doarme omul afară 
Şi de niciun frig nu-i pasă, Fuge 
de pureci din casă. Dar acum 
casa-i e dragă, Aleargă-ntr-însa 
să bagă, 
Şi pe mine-n vânt mă scoate, Să-i 
păzesc din curte toate. Dar vezi cap 
sec şi la mine! C-astă-vară fuse bine, 
Şi era destule oase 
Prin curte de mine roase; 

N-am strâns să le fac grămadă, Ci au 
rămas supt zăpadă. 
Numai cu ce-mi da din masă Puteam 
să-mi zidesc o casă, Că după cum mi 
să pare 
Nu trebuie aşa mare; [...] Dar 
lasă, d-acu-nainte, Patima mă-
nvaţă minte; Cum va sosi vara-
ndată, Precum a mai fost odată, 

S-apuc să strâng oase goale, Tot 
ciolane de rasoale, 
Şi când le roz să-mi zic mie: 

„Mă! vezi, fă iconomie, Nu roade 
peste măsură, Mai opreşte de la 
gură Şi îţi fă şi tu o casă, 
Ştii că la iarnă îţi pasă. Apoi după 
ce-mi voi face, Vie gerul cât îi 
place.” Aşa câinele, sărmanul, 
Făcându-şi, cum am zis, planul, 

 

 
Dacă sosi 
primăvara, După 
aceea şi vara, 
Începe oase s-
adune, Merge, 
la un loc le 
pune, Nu le 
roade aşa tare, 

Le ţine supt pază mare, 

P-alţi câini să le ia 
nu lasă, Că-i trebui 
să-și facă casă. 
După ce-a strâns 
puţintele, S-a 
întins pe lângă ele 
Ş-începu să se 
privească Ca s-
apuce să 
zidească; Dar 
uitându-se-n 
lungime, La toat-a 
lui întregime, 
Şi năduşindu-l căldura, 
Zise: „U! a! – 
căscând gura – 
Und-aşa oase 
mulţime, După toat-
a mea-ntregime? 
Aş! o să-mi mai fac 
eu casă, Să-ncep să 
zidesc, or lasă, Că 
iarna trecută-mi pare 
Nu era frig aşa tare; 

Cum va fi fost nu 
ţiu minte, Voi 
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vedea d-acu-
nainte.” Ş-aceasta 
zicând în sine, S-a 
pus să le roază 
bine. 

 

Mulţi când dau peste 
nevoie Să frâng şi 
să încovoie, Zicând: 
de azi înainte, 
Asta mă 

învaţă minte. 
Apoi răul 
dacă trece 
Ş-în ceva bine 
petrece, La trecut 
nu mai gândeşte, 
D-următor nu să 
fereşte. 

 
Anton Pann, Câinile

 



Ministerul Educației 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

 

 

 

A.

1.  Notea  dou  anotimpuri menionate în text.  2 puncte 
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5.  Notează  „X”  în  dreptul  fiecărui  enunț  pentru  a  stabili  corectitudinea  sau  incorectitudinea  acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 

Enunțul Corect Incorect 

Câinele prezentat în fabulă are o memorie foarte bună.   

Oasele strânse sunt pândite de alţi  câini.   

Câinele îşi dă seama că poate să strângă oase pentru a-și face casă.   

Având un animal de companie, copiii conștientizează mai ușor emoțiile.   

Pisicile erau venerate în Egiptul Antic.   

Pisicile şi câinii le oferă stăpânilor iubire necondiţionată.   

 

1. Menioneaz , în câte un enun, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos. 4 puncte 

1. „Începe oase s-
adune, Merge, 
la un loc le pune, 

 

b) „animale carnivore, cu bot lunguie, canini ascuii  molari puternici. Ace ia se deplasea  pe 
labele pre zute cu pernue  înarmate cu gheare.” 
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7.  Prezint , în cel puin 30 de cuvinte, o leg tur  care se poate stabili, la nivelul coninutului, între cele 

4 puncte 

8. Crezi c  un plan, odat  stabilit, trebuie dus pân  la cap t? Motiveaz -i r spunsul, în 50 – 90 de cuvinte, 

valorificând textul 1. 4 puncte 
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B. 
 

 

9. Asociază fabula Câinile de Anton Pann cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură 

6 puncte 

1.  

 
1. „alegeau”, „fuge”. 

2. „ciolane”, „pureci”. 

3. „maxilarele”, „ele”. 

4.  

 . 2 puncte 

●  
Cuvintele subliniate din enunul: „A dar, oamenii pe atunci nomazi au domesticit lupi, str mo i 

primilor câini.” s-au format prin: 
• compunere, conversiune. 
• compunere, derivare. 
• derivare, conversiune. 
• derivare, derivare. 

 . 2 puncte 
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3.  Al tuie e câte un enun cu alte dou  sensuri ale adjectivului „u r” din propoziia: „Prezena unei pisici sau 

a unui câine în cas  nu este întotdeauna u ar  pentru p rini”. 4 puncte 

4. Selectează, din fragmentul următor, pronumele personale, precizând cazul în care se află: „Dar 

Und-a a oase 

mulime, / Dup  toat-a mea-ntregime? / A ! o -mi mai fac eu cas ”. 4 puncte 

5. Transcrie propoziiile din fraza urm toare, precizând felul lor: „Acestea nu reprezint  un pericol real, dar sunt 

suficiente pentru a stimula sistemul imunitar al copiilor, care vor fi mai bine înzestrai împotriva alergiilor i a 

infeciilor.” 6 puncte 

6. Alc tuie e un enun imperativ,  în care substantivul „pisi ” s  aib  funcie sintactic  de complement 
direct (a)  un enun interogativ, în care verbul „a ajunge” s  aib  valoare copulativ  (b). 4 puncte 

(a) 
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SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte) 
 

Redactează  un  text,  de  cel  puțin  150  de  cuvinte,  în  care  să  relatezi  o  întâmplare  prin  care  se 
evidențiază inteligența unui animal, incluzând și o secvență dialogată și una descriptivă. 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

• conținutul compunerii – 12 puncte 

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 
1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării 
ideilor – 1 punct;  respectarea normelor de ortografie  – 1 punct; respectarea normelor de punctuație  – 1 
punct; lizibilitate – 1 punct). 

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în 

cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

(b) 

7.  Enunurile urm toare reprezint  mesajul unui copil c tre prietenul s u. Rescrie-le, corectând gre elile de 
6 puncte 

 

Mi-ar place  am  eu un animal de companie. I-am spus lui mama s -mi ieie un el dar mi-a 

răspuns să o las în pace, să nu o inervez, pentru că are foarte mult de lucru la servici. 
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SUBIECTUL 3 

 

Read the text carefully and answer the questions: 

 
 

Long ago in Ethiopia a woman named Leeya married a man who had a son.  His wife had died several years 

before.  Try as Leeya might, she could not seem to spark a connection with the child.  

She offered the boy food, and he refused to eat.  She spoke softly to him, and he turned away.  She sat next to 

him, and he would get up and walk away.  After several months of this, Leeya didn’t know what to do. 

Now in Leeya’s village there was a medicine man, a healer, who lived off in the mountains. When anyone in the 

village was sick or hurting, a visit to him would do the trick. Most of the time, Leeya felt she could fix her own 

problems.  But not this time. She needed help! 

As Leeya came up to the healer’s hut, she saw the door was open. The old doctor said without turning around, "I 

hear you coming. What’s the problem?" 

 

 
 

1. Write four verbs used in the past tense -2 points 

2. What do you think the child needed? Write a sentence about your opinion. -4 points 

3. Who did the woman look for to help the child? 2 points 

4. Give a synonym for each of the following words: offered, spoke, sick and fix .- 2 points 
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