
Colegiul Tehnic “Transilvania”BaiaMare 

prof. Boloş Milica 

Test 

Clasa a X-a 

 
Subiectul I (50 de puncte):   
Citiţi cu atenţie textul următor şi formulaţi răspunsuri cerinţelor de mai jos: 
 
            “ - Cât pământ, Doamne!... 
 În acelaşi timp însă iarba tăiată şi udă parcă începea să i se zvârcolească sub picioare. Un fir îl 
înţepa în gleznă, din sus de opincă. Brazda culcată îl privea neputincioasă, biruită, umplându-i inima 
deodată cu mândrie de stăpân. Şi atunci se văzu crescând din ce în ce mai mare. Vâjâiturile stranii 
păreau nişte cântece de închinare. Sprijinit în coasă pieptul i se umflă, spinarea i se îndreptă, iar ochii i 
se aprinseră într-o lucire de izbândă. Se simţea atât de puternic încât să domnească peste tot cuprinsul. 
 Totuşi, în fundul inimii lui rodea ca un cariu părerea de rău că din atâta hotar el nu stăpâneşte 
decât două-trei crâmpeie, pe când toată fiinţa lui arde de dorul de a avea pământ mult, cât mai mult... 
 Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veşnic a pizmuit pe cei bogaţi şi veşnic s-a înarmat 
într-o hotărâre pătimaşă: trebuie să aibă pământ mult, trebuie! De pe atunci pământul i-a fost mai drag ca 
o mamă...” 
                                                                                                             Liviu Rebreanu, Ion 

 
1. Extrageţi din text un sinonim al termenului pământ.                                                               5 puncte 
2. Alcătuiţi două expresii/locuţiuni care să conţină verbul: a face.                                              5 puncte 
3. Alegeţi forma corectă a adjectivelor din paranteze care se acordă cu substantivele determinate: 

Zvârcolirea ierbii (tăiată/tăiate) îi dădea un aer de superioritate. Imaginea brazdelor 

(întoarse/întoarsă) îl făceau să se simtă împlinit.                                                                        5 puncte 
4. Corectaţi greşelile din enunţul: Pământul care-l vedea şi ai cărei întindere no cuprindea cu privirea, 

păreau că respira sub sărutarea caldă ai zorilor.                                                                         5 puncte 
5. Identificaţi în text o comparaţie şi o repetiţie.                                                                           5 puncte 
6. Indicaţi tipul de narator din textul dat.                                                                                      5 puncte 
7. Precizaţi categoria socială a personajului surprins în fragment.                                               5 puncte 
8 Enumeraţi cinci trăsături ale romanului realist.                                                                         5 puncte 
9. Rezumaţi în 5-8 rânduri textul de mai sus.                                                                                5 puncte 
10.Realizaţi în 6-10 rânduri o scurtă caracterizare a personajului din fragmentul de mai sus numind cel 
puţin două trăsături ale acestuia.                                                                                                   5 puncte 
 
Subiectul al II-lea( 40 de puncte): 
 Redactaţi un eseu de două pagini despre particularităţile romanului Ion de Liviu Rebreanu. În 
elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 
− precizarea a patru caracteristici ale speciei literare; 
− exemplificarea caracteristicilor cu elemente din textul selectat (incipit, conflict, relaţii temporale şi 

spaţiale, perspectivă narativă, tehnici narative etc.); 
− evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales; 
− exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema în 

romanul ales. 
 

Pentru conţinut veţi primi 20 de puncte (câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă/reper), iar pentru 
redactarea eseului veţi primi 20 de puncte (organizarea ideilor în scris – 4 puncte; utilizarea limbii 
literare- 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare- 4 puncte; ortografia- 3 puncte; punctuaţia- 3 
puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea- 2 puncte) 

 


