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Lucrare semestrială la disciplina Limba şi literatura română 
pe semestrul al II-lea 

Cls. a VI-a  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10p din oficiu. 

 
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai 
jos:     
Un aer călduț, parfumat 
Sub cerul de-un pal ivoriu, 
În vale pârâul umflat 
aleargă sălbatec și viu. 
 
În zori m-a trezit sărutarea 
trimisă pe-o rază de soare; 
Lumina-neca depărtarea - 
tot răul murise-n uitare. 
 
Veni pe aripa de vânt 
O veste frumoasă din cer. 
Și-acuma bătrânul pământ 
Își lasă cojocul de ger. 
 
E vestea ce-o murmură seara 
zefirul. Pădurea o știe; 
Sosește de-acum Primăvara, 
să bucure lumea pustie. 

Prin dealuri sărace, se-aude 
un zvon care crește mereu. 
Il spun a pârâului unde 
Il cântă tot sufletul meu. 
 
O floare albastra și crudă 
se-nalță sfioasă spre soare 
și cată la loc să se-ascundă 
de firea zăpezii ce moare. 
 
Tu soare, trimite lumina 
în raze bogate spre noi 
si fă să rasară-n gradină 
frunzișul, pe arborii goi. 
 
( Magda Isanos, Primăvara) 

 
1. Rescrie din text:          10 p 
Un pronume reflexiv:............................................................................................................................ 
O prepoziție simplă: ............................................................................................................................ 
Un articol nehotărât: ............................................................................................................................ 
Un substantiv comun articulat hotărât: ................................................................................................ 
Un adjectiv provenit din verb la participiu: ......................................................................................... 
2. Precizează partea de vorbire, cazul și funcția sintactică a cuvintelor:   10p 
Sărutarea: ............................................................................................................................................ 
Vânt: ................................................................................................................................................... 
Bătrânul: ............................................................................................................................................. 
Vestea: ................................................................................................................................................ 
Îl: ..........................................................................................................................................................             
3.Precizează valoarea morfologică a cuvântului o din strucura:  O floare și alcătuiește o altă 
propoziție în care să folosești acest cuvânt cu o altă valoare, pe care o vei preciza.  6p 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4.Formulează enunțuri în care să integrezi:       10p 
Un articol demonstrativ: ..................................................................................................................... 



Un pronume personal forma neaccentuată: ........................................................................................ 
Un substantiv colectiv: ....................................................................................................................... 
Un substantiv propriu articulat cu articol posesiv: ............................................................................ 
Un adjectiv la gradul comparativ de superioritate: ............................................................................ 
5. Transcrie din text două figuri de stil diferie, numește-le și scrie ce sugerează fiecare dintre ele.   
10p 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 

 
6. Precizează măsura versurilor şi tipul rimei din prima strofă a poeziei. 4p 
 
.............................................................................................................................................................. 
7. Precizează și explică  în 3-5 rânduri două emoții  pe care ți le provoacă tabloul descris. 10p 

 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 
8.Ce culori sunt evocate în text? 2p 
 
............................................................................................................................................................. 
9. Identifică trei elemente componente ale peisajului descris, menționând proprietățile acestora. 8p 
 
............................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 

 
10. Scrie o compunere descriptivă de minim 15  rânduri, în care să prezinți un peisaj de primăvară. 
 În redactarea compunerii, vei avea în vedere:        20p 

 Să respecți tema stabilită (1p) 
 Să prezinți patru componente ale peisajului (4p) 
 Să folosești minim 5 imagini vizuale şi  5 figuri de stil (5p) 
 Să menționezi sentimentele transmise (5p) 

 
Notă: Vei primi 15 puncte pentru conţinut şi 5puncte pentru redactare (coerenţa textului-1p, vocabularul adecvat conţinutului-1p, ortografia-1p, 
punctuaţia-1p, aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea-1p) 
Se acordă 10 p din oficiu 
Timp de lucru: 50 de minute 

Succes! 


