
MODEL DE TEST PENTRU LIMBA ROMÂNĂ 

 

 [Nota: 100 puncte = 100%.] 

 

Subiectul I ( 30 p ) 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi formulează răspunsuri pentru următoarele cerinţe: 

 

Estera 4,1-17. Groaza şi postul iudeilor 

 
1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, şi-a sfâşiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac şi s-a presărat cu cenuşă. 

Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte amare, 

2.  şi a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. 

3. În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, 

plângeau şi se boceau, şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă.          

4. Slujnicele Esterei şi famenii ei au venit şi i-au spus lucrul acesta. Şi împărăteasa a rămas îngrozită. A trimes 

haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace, şi să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit.  

5. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe cari-i pusese împăratul în slujba ei, şi l-a însărcinat să 

se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta şi de unde vine.  

6. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului.  

7. Şi Mardoheu i -a istorisit tot ce i se întâmplase, şi i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da 

vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi Iudeilor. 

8. I-a dat şi cuprinsul poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei şi să-i spună totul. Şi a 

poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage şi să stăruiască de el pentru poporul său. 

9.  Hatac a venit şi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 

10.  Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: 

11.  ,,Toţi slujitorii împăratului şi poporul din ţinuturile împăratului ştiu că este o lege care pedepseşte cu moartea 

pe oricine, fie bărbat fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinlăuntru, fără să fie chemat. Numai acele 

scapă cu viaţă, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Şi eu n-am fost chemată la împărat de 

treizeci de zile.`` 

12.  Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, 

13. Mardoheu a trimes următorul răspuns Esterei: ,,Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi Iudeii, 

pentru că eşti în casa împăratului. 

14. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei, şi tu şi casa tatălui tău 

veţi peri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?`` 

15.  Estera a trimes să spună lui Mardoheu:  

16.  ,,Du-te, strânge pe toţi Iudeii cari se află în Susa, şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi nici să beţi, trei zile, 

nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, 

dacă va fi să per, voi peri.`` 

17. Mardoheu a plecat, şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.   

Cerinţe: 

1) Notează câte un sinonim pentru cuvintele   „şi-a sfâşiat” şi  „ strigăte”             ( 2 p ) 

2) Precizează rolul ghilimelelor din versetul 11.                   ( 2 p ) 

3) Scrie o locuţiune sau expresie care să conţină cuvântul „viaţă”.              ( 2 p ) 

4) Transcrie din text, două fragmente care ilustrează o stare critică.             ( 4 p ) 

5) Interpretează efectul stilistic al interogaţiei  „ Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta 

ai ajuns la împărăţie?”                   ( 4 p ) 

6) Explică semnificaţia unui epitet şi a unei enumeraţii din text.              ( 4 p ) 

7) Precizează numărul şi felul propoziţiilor din versetul 17.               ( 4 p ) 

8) Comentează în 6-10 rânduri semnificaţia titlului capitolului patru din „ Estera”.            ( 4 p ) 

9) Motivează  prin evidenţierea a două trăsături existente în text, faptul că textul aparţine genului 

epic.                                   ( 4 p ) 

 

 

 

 

 



Subiectul al II-lea ( 30 p ) 

 

Alcătuieşte o compunere de 10- 15 rânduri în care să îl descrii pe cel mai bun prieten al tău / 

cea mai bună prietenă a ta. În compunerea ta, trebuie: 

- să prezinţi două caracteristici ale persoanei pe care o consideri cel mai bun prieten al tău cea 

mai bună prietenă a ta;              ( 10 p ) 

- să utilizezi patru imagini artistice, figuri de stil diferite în descrierea prietenului / prietenei;      

               ( 10 p ) 

- să ai un conţinut adecvat tipului cerinţei;                   ( 4 p ) 

- să respecţi normele limbii literare şi regulile de redactare;                   ( 3 p ) 

- să respecţi limitele de spaţiu indicate;             ( 3 p ) 

 

Subiectul al III-lea ( 30 p ) 

 

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 rânduri, despre principii, pornind de la ideea că 

„Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei” (Nicolae Titulescu, cf. G. Marcuson, Cărticica 

înţelepciunii româneşti) 

Atenţie: În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structura ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;            ( 6 p ) 

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei / a propriei opinii 

faţă de afirmaţia dată; enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate 

ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;          ( 18 p ) 

- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de 

ortografie şi de punctuaţie).                ( 6 p ) 

Notă: 

- Toate subiectele sunt obligatorii 

- Se acordă 10 puncte din oficiu 


