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Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos şi răspunde cerinţelor formulate:
„Cât vezi cu ochiul, verde, păpurişul
Se-ndoaie-n vântul serii, foşnitor.
Din când în când şi-arată luminişul
Un ochi de apă moartă. Un cocor
Cu aripa deschisă se ridică
Din stuf, sfâşietor de trist scâncind,
Sau cai tătari, dând roată fără frică,
Sălbăticiţi, nechează pe un grind*.
Amurgu-mbracă Delta toată-n aur
Cu turla unui sat lipovenesc*,
Dar umbrele ostroavelor* de plaur*
Albastrul cenuşiu îl împânzesc.
Vaporul taie noaptea şoptitoare,
Şi valul ce se-ntunecă-ntruna,
Când cele cinci coline cresc în zare,
De aur vânăt cum e pruna.”
(Ion Pillat, Amurg în deltă )
grind*- Fâșie de teren mai ridicată, formată de-a lungul malurilor unui râu, al țărmurilor marine sau la vărsarea
marilor fluvii în mări.
lipovenesc*- Care aparține lipovenilor, privitor la lipoveni.
ostrov*- Insulă (situată, mai ales, în mijlocul unui râu sau al unui lac).
plaur*- Vegetație acvatică formată din ierburi.

Precizează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru termenii: vezi, se ridică, frică, taie.10 p.
Desparte în silabe cuvintele: foşnitor, sfâşietor, umbrele, cenuşiu, şoptitoare.
10 p.
Alcătuiește enunțuri în care cuvintele dar și taie să aibă alt înțeles decât cel din text. 10 p.
Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din text: serii, îl, cinci, cresc. 10 p.
Construieşte un enunţ după schema: S+A+P+C+A.
10 p.
Explică, în 3-5 rânduri, înțelesul versului „ Amurgu-mbracă Delta toată-n aur”.
10 p.
Redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută în
natură. Vei avea în vedere alegerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta, utilizarea narațiunii și
a descrierii, încadrarea acțiunii în timp și în spațiu, respectarea precizării privind numărul de
rânduri și respectarea regulilor de ortografie și de punctuație.
30 p.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
Succes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profesor: Ramona Angela Piticari
Prin prezenta îmi asum în totalitate răspunderea în ceea ce privește originalitatea ideilor, conținutului, formei și modului de prezentare a materialului
propus, precum și în ceea ce privește respectarea cu strictețe a legislației naționale și internaționale în vigoare și a bunelor - practici academice privind
drepturile de autor/de proprietate intelectuală în elaborarea acestui material.

