LICEUL TEORETIC „DUNĂREA” GALAŢI
Str. Oltului nr. 24, Micro 17
Telefon / Fax 0236 / 321731
E- mail: liceul.dunarea@yahoo.com,
Cod fiscal 3126934

TEST DE ADMITERE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMȂNĂ
IUNIE 2015
Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos și răspunde cerințelor formulate:
,,Scoase un strigăt de mirare, iar ochii i se făceau tot mai mari văzând minunatele lucruri din
jur.
Ȋn mod ciudat, tornada aşezase casa cu multă blândeţe pe pământ, ȋntr- un ţinut de o frumuseţe
uimitoare. Pretutindeni petice de iarbă, pomi falnici cu fructe bogate şi atrăgătoare, straturi de flori
splendide, păsări cu penaj ales şi strălucitor care cântau, copaci şi tufe care vibrau ȋn bătaia aripilor lor.
Nu departe, un râuleţ curgea grăbit, scânteind printre straturile verzi, murmurând cu o voce care i se
păru foarte plăcută fetiţei venite din preriile ȋntunecate şi cenuşii.
Pe când admira cu nesaţ priveliştile stranii şi minunate, observă că se ȋndreaptă spre ea o ceată
de oameni ciudaţi, cum nu mai văzuse.”
(L.Frank Baum, Vrăjitorul din Oz)
Prerie=asociație vegetală formată din ierburi, caracteristică pentru unele regiuni ale Americii de Nord; regiune
de stepă care cuprinde o asemenea vegetație

1.Transcrie din text patru cuvinte cu număr diferit de silabe.
10p.
2.Motivează utilizarea virgulelor ȋn enunţul ,, Pretutindeni petice de iarbă, pomi falnici cu fructe
bogate şi atrăgătoare, straturi de flori splendide, păsări cu penaj ales şi strălucitor…” 4p.
3.Găseşte câte un cuvânt cu sens asemănător pentru termenii: ,,mirare”, ,,ţinut”, ,,uimitoare”,
,,murmurând”.
10p.
4.Formează familia lexicală a cuvântului ,,pământ.”(4 termeni)
10p.
5.Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate.
10p.
6.Transformă ultimul enunţ ȋntr-o propoziţie dezvoltată.
6p.
7.Formulează două idei principale pe baza textului.
10p.
8.Scrie o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinţi o ȋntâmplare trăită de Dorothy ȋn acest ţinut
uimitor, folosind naraţiunea şi dialogul. Propune un titlu sugestiv.
30p.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
Succes!

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.

