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 TESTAREA NA IONAL  - 2007 
Proba scris  de limba i literatura român  

Varianta 88 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord  10 puncte din oficiu.  
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  
 

Partea I (48 de puncte)  
Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre cerin ele de mai 

jos. 
Un glas de bucium s-auzi deodat� sunând tare din cet��uie, �i vân�torii […] se întoarser� cu larm� spre 

cas�. […] În fruntea lor mergeau c�l�ri, cu frâul legat de oblânc*, Mihnea �i feciorul s�u, Mircea Ciobanul; 
tat�l, om matur �i vârtos, avea scrise pe fa

�
a sa p�roas� �i posomorât� �i-n ochii s�i arzoi* �i-ncrunta

�
i, 

str��nicia caracterului s�u; b�iatul, abia ie�it din copil�rie, v�dea o fire �i mai s�lbatic�, care-i �i meritase 
porecla de Cioban. 

Amândoi purtau cioboate de piele groas�, pân� la genunchi, poturi de dimie* alb�, un cojoc scurt, de 
oaie neagr�, cu glug� la spate, �i chimir* cu o

�
ele; la gât aveau grum�jer* rotund de zale de fier, �i-n cap o �

urc�*, adus� la o parte; la brâu, satâr �i jungher. […] 
- Descalec� mai în grab� �i sui-te-ncoa! strig� lui Mihnea […], o femeie cam trupe��, ce nu-i puteai zice 

nici tân�r�, nici frumoas�, boierul socru, biet, trage ca s�-�i dea sufletul, �i mereu cere de domnia-ta. 
- Iat�-m�-ndat�, �i Mihnea desc�lecase, urcase îngusta �i direapta scar� de piatr�, �i, prin tinde 

întunecoase, mergea la odaia tat�lui s�u.[…] 
Când Mihnea intr� în odaie, ochii unchia�ului […] clipir� ca o candel� ce moare, �i buzele-i vine

�
ite �optir� tremurând aceste cuvinte: 

- F�tul meu! f� inim� viteaz�! nu te l�sa! fii stâlp 
�
eap�n casei noastre �i nu-ng�dui s� caz� biat� mo�ie 

p�rinteasc� pe mâna oltenilor, p-a Basarabe�tilor tr�sni-i-ar Domnul din senin! […] S� n-aibi mil�! 
Glasul i se curm�; ca un fior i se strecur� prin tot trupul �i r�mase încle�tat! […] 
Deodat� îns� începur� a se deosebi tropote de cai, �i curând dup� aceea câ

�
iva c�l�re

�
i b�teau tare cu 

palo�ele în poart�. Stoica, om vechi al casei, deschise oblonul, scoase capul pe o îngust� ferestruie �i 
întreb�: 

- Cine e? 
- Oameni buni! r�spunser� d-afar�. 
- Ce c�ta

�
i a�a înnoptat pe la casele cre�tinilor? 

- Suntem de la domnie, noi, boieri ai 
��rii, �i venim s� ne închin�m noului Domn ales de ob�te, lui 

Mihnea Vod�. 
La aceste cuvinte nea�teptate, Stoica deschise poarta �i boierii, desc�lecând, merser� pân� la Mihnea, 

îi s�rutar� mâna cu smerenie, iar cel mai b�trân dintre dân�ii gr�i într-astfel: 
- Ani mul

�
i întru noroc �i fericire ur�m mariei-tale! [...] 

Mihnea st�pâni în sine�i bucuria, mul
�
umi cu sânge rece boierilor �i îndat� porunci s� i se g�teasc� cai 

de plecare.  
(Alexandru Odobescu, Mihnea Vod� cel R�u – fragment) 

 
* oblânc - partea din fa��, pu�in mai ridicat�, a 	eii 
* arzoi - aprins, înfocat 
*poturi de dimie - �es�tur� groas� de lân� 

*chimir - brâu lat de piele 
*grum�jer - parte a armurii care ap�r� gâtul 
*
�
urc� - c�ciul� mare 	i mi�oas�

 
A. Limba român  

1. Men�ioneaz� dou� consecin�e ale folosirii cratimei în structura „care-i”.         4 puncte  
2. Transcrie, din primele dou� alineate, un cuvânt derivat 	i unul ob�inut prin conversiune.     4 puncte  
3. Stabile	te câte un sinonim 	i un antonim pentru sensul din text al cuvântului „larm�”.      4 puncte  
4. Precizeaz� valoarea morfologic� a cuvintelor subliniate:  

„Un glas de bucium s-auzi deodat� sunând tare”.               4 puncte  
5. Transcrie, din al doilea alineat, un numeral colectiv 	i un verb la modul indicativ, timpul imperfect.     4 puncte  
6. Selecteaz�, din primul alineat, un atribut adjectival 	i  

un predicat verbal exprimat prin verb la diateza reflexiv�.            4 puncte  
7. Alc�tuie	te o propozi�ie în care substantivul „om” s� aib� func�ia sintactic� de 

nume predicativ în cazul genitiv.                   4 puncte  
8. Transcrie, din text, prima propozi�ie principal�.               4 puncte  
9. Realizeaz� extensia p�r�ii de propozi�ie „de bucium”, din construc�ia „Un glas de bucium  

s-auzi”, în propozi�ia subordonat� corespunz�toare ca sens, precizând-o.        4 puncte  
B. În elegerea textului 

10. Nume	te personajele individuale care apar în expozi�iune.            2 puncte  
11. Transcrie, din al doilea alineat, dou� structuri care descriu vestimenta�ia personajelor.     2 puncte  
12. Formuleaz� o idee principal�, a	a cum reiese din primul alineat al textului.        2 puncte  
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13. Men�ioneaz� dou� tr�s�turi care s� justifice faptul c� primul alineat este o descriere/ un portret.     2 puncte  
14. Explic�, într-un text de 2 - 3 rânduri, motivul pentru care b�iatul primise porecla „Cioban”.     4 puncte  

 
Partea a II-a (18 puncte)  
Te nume	ti Iulian/ Iuliana Marinescu, ai sosit la Vaslui, faci parte dintr-o forma�ie de teatru care va 

participa la „Festivalul micilor actori”, faza na�ional�, 	i ai trimis p�rin�ilor, care locuiesc la Buz�u, urm�toarea 
telegram�:  

Sosit diminea
�� devreme. Totul bine. Vizitat ora�ul. Mâine primul spectacol. Iulian/ Iuliana. 

 
Transform  telegrama într-o scrisoare  de 15 - 20 de rânduri, dezvoltând informa�iile din cuprinsul ei. 
Aten ie! – În scrisoare, trebuie: 

• s� utilizezi conven�iile specifice acestui tip de compunere;            2 puncte  
• s� ai un con�inut 	i un stil adecvate rela�iei tale cu destinatarul 	i situa�iei imaginate;      6 puncte  
• s� transformi con�inutul telegramei într-o scrisoare, dezvoltând informa�iile din cuprinsul acesteia 

respectând conven�iile acestui tip de compunere;              8 puncte  
• s� respec�i normele de exprimare, de ortografie 	i de punctua�ie.          2 puncte  

Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în ceri n ! Data redact rii scrisorii este 
18.06.2007. 

 
Partea a III-a (24 de puncte) 
Scrie o compunere în care s� prezin�i tr�s�turi ale unui personaj din textul citat la Partea I (Alexandru 

Odobescu, Mihnea Vod� cel R�u – fragment). În redactarea compunerii, vei avea în vedere:  
• stabilirea a dou� mijloace/ procedee de caracterizare a personajului ales; 
• precizarea, în compunere, a trei tr�s�turi (fizice 	i/ sau morale) ale personajului; 
• ilustrarea tr�s�turilor, prin raportarea la o secven��/ o situa�ie din text; 
• precizarea sumar� a rela�iiei dintre personajul indicat prin cerin�� 	i alt personaj din fragment. 

 
Not ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin�elor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte  pentru con�inut 

(câte 3 puncte pentru fiecare cerin�� rezolvat�) 	i 12 puncte  pentru redactare (coeren
�
a textului – 2 p; registrul de 

comunicare, stilul �i vocabularul adecvate con
�
inutului compunerii – 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua

�
ia - 3 p.; 

a�ezarea corect� a textului în pagin�, lizibilitatea - 2 p.). 
 
În vederea acord rii punctajului pentru redactare, compunerea trebui e s  aib  minimum 15 

rânduri scrise . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 


