
 

 

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első (iskolai) fordulójának nyelvi feladatlapja 

NEMZETISÉGI ROMÁN NYELVBŐL 
 
 
A 
 

Citiţi fragmentul de mai jos şi răspundeţi la întrebări. 
 
Ion Luca Caragiale 

 
Vizită 
(Fragmente) 

 
... Pe cînd doamna Popescu-mi expune părerile ei sănătoase în privinţa educaţiei 

copiilor, auzim dintr-o odaie de alături o voce răguşită de femeie bătrînă: 
– Uite, coniţă, Ionel nu s-astîmpără! 
– Ionel! strigă madam Popescu, Ionel! vin’ la mama! 
Apoi către mine încet: 

– Nu ştii ce ştrengar se face... şi deştept... 
Dar vocea de dincolo adaogă: 
– Coniţă! Uite, Ionel vrea să-mi răstoarne maşina!... Astîmpără-te, că te arzi! 
– Ionel! strigă iar madam Popescu, Ionel! vin’ la mama! 
– Sări, coniţă! varsă spirtul! s-aprinde! 
– Ionel! strigă iar mama, şi se scoală repede să meargă după el. Dar pe cînd vrea să iasă 

pe uşă, apare micul maior de roşiori cu sabia scoasă şi-i opreşte trecerea, luînd o poză foarte 
marţială. Mama ia pe maiorul în braţe şi-l sărută... 

– Nu ţi-am spus să nu te mai apropii de maşină cînd face cafea, că dacă te-aprinzi, 
moare mama? Vrei să moară mama? 

... Madam Popescu mai sărută o dată dulce pe maioraşul, îl scuipă, să nu-l deoache, şi-l 
lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută milităreşte, şi merge într-un colţ al salonului unde, pe 
două mese, pe canapea, pe foteluri şi pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate 
maiorul alege o trîmbiţă şi o tobă. Atîrnă toba de gît, suie pe un superb cal vînăt rotat, pune 
trîmbiţa la gură şi, legănîndu-se călare, începe să bată toba cu o mînă şi să sufle-n trîmbiţă. 
Madam Popescu îmi spune ceva, eu n-aud nimica... 

... după ce am luat dulceaţa, mă pregătesc să sorb din cafea. 
– Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu. 
– Vai de mine! la noi se fumează. Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui... mi se pare 

că-i cam place. 
Şi zicînd „dumnealui”, mama mi-arată rîzînd pe domnul maior. 
... Maiorul şi-a fumat ţigareta pînă la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am 

adus-o eu şi începe s-o trîntească... Mingea sare... eu aduc spre gură ceaşca... mingea îmi 
zboară din mînă ceaşca, opărindu-mă cu cafeaua, care se varsă pe pantalonii mei de vizită, 
culoarea oului de raţă. 
 

1. Cum se prezintă în comportarea lui Ionel (de circa 8 ani) „părerile sănătoase în 
privinţa educaţiei copiilor” ale doamnei Popescu? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

(2 puncte) 



 

2. Transformaţi în vorbire indirectă următorul dialog: 
 
– Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu. 
– Vai de mine! la noi se fumează. Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui mi se 

pare că-i cam place. 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(2 puncte) 
 
3. Diminutivul cărui subtantiv este substantivul coniţă? 
 
______________________________________________________________________ 

(1 punct) 
 

4. Căutaţi  în fragment exemplu pentru dativul posesiv. 
 
______________________________________________________________________ 

(2 puncte) 
 

5. Scoateţi din fragment patru atribute substantivale. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(4 puncte) 
 
6. În fragmentul citit întîlnim cuvintele părere, braţ cal, gură. Scrieţi aici ori 
expresii, ori proverbe în care figurează aceste cuvinte. 
 
(părere)______________________________________________________________ 
 
(braţ)________________________________________________________________ 
 
(cal)_________________________________________________________________ 

 
(gură)________________________________________________________________ 

 
(4 puncte) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

B 
 

1. Cum se scriu cuvintele crescut, cunoscut, cuvîntat, meritat, venit, făcător, 
mirositor, voitor, precedate de adverbul bine? 

 
________________________________       __________________________________ 

________________________________       __________________________________ 

________________________________       __________________________________ 

________________________________       __________________________________ 

(2 puncte) 

 
2. Introduceţi în propoziţii forma de genitiv a pronumelui care. 
 

 
Petru, _______________________ unchi e şofer, învaţă să şofeze. 

 
În muzeul, ___________________ săli sînt acum goale, lucrează zugravii. 

 
În casa, ______________________ poartă e mereu deschisă, poate intra oricine. 

 
Sportiva, _____________________ antrenori sînt conştiincioşi, cîştigă orice concurs. 

 
Bursierii, _____________________ cămin a fost modernizat, se simt bine în noua 
clădire. 

 
Pictorii, ______________________ picturi sînt expuse la muzeu, recent au fost 
premiaţi. 

 
(6 puncte) 

 
3. Puneţi formele  de mai jos la modul condiţional-optativ perfect. 

 
vreau să-ţi spun ceva __________________________________________ 

 
dacă-ţi dai seama _____________________________________________ 

 
se duce zilnic la teatru _________________________________________ 

 
îşi cumpără un celular nou ______________________________________ 

 
ne chemaţi la masă____________________________________________ 

 
vă vede că sînteţi triste _________________________________________ 

 
le rogi să mai stea _____________________________________________ 

 
îi invităm la bal _______________________________________________ 

(4 puncte) 
 
 



 

4. Completaţi expresiile cu verbele care lipsesc. 
 

 
a _________________ pasul (a păstra ritmul de mers cu cineva) 

 
a _________________ parte la… (a participa) 

 
a _________________ la îndoială (a se îndoi) 

 
a _________________ gata (a termina) 

(4 puncte) 
 

 
5. Folosiţi în propoziţii verbul a scoate cu sensurile speciale din: 

 
a scoate în evidenţă, a scoate la vînzare, a scoate din registru, a scoate din sărite, 
a scoate din casă 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(5 puncte) 

6. Scrieţi sinonimele  cuvintelor de mai jos: 

suflet ______________________ vîrstă __________________________ 
 

răscoală ____________________ secol __________________________ 
 

prieten _____________________ sfîrşit __________________________ 
 
 

 
 

(3 puncte) 
 
 
 
 
 
 



 

7. Formaţi genitivul celor din paranteză. 
 

suporterii entuziasmaţi __________________________________ (tînără voleibalistă) 
 
ultimul meci __________________________________________ (handbalişti români) 
 
noua uniformă ________________________________________ (un olimpic) 

 
medaliile de aur _______________________________________ (nişte cicliste) 

 
(2 puncte) 

 
8. Explicaţi expresiile date: 
pune paiepe foc 
___________________________________________________________ 

 
îl duce cu vorba 
___________________________________________________________ 

 
şi-a luat lumea-n cap 
___________________________________________________________ 

 
îl poartă pe palme 
___________________________________________________________ 

 
nu-l mai ţine locul 
___________________________________________________________ 

 
n-are cei şapte ani de acasă 
___________________________________________________________ 

 
(6 puncte) 

 
9. Formulaţi un anunţ despre o excursie. 
 
(Anunţul să conţină scopul, data, locul, durata, costul excursiei, precum şi termenul 
pînă cînd şi la cine se poate prezenta cel ce doreşte să participe.) 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(3puncte) 
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NEMZETISÉGI ROMÁN NYELVBŐL 

 
 
 
1.  „Mi s-a părut că soarta Luceafărului din poveste seamănă mult cu soarta geniului de 

pe pămînt şi i-am dat acest înţeles alegoric.” 
(Mihai Eminescu) 

Luceafărul de Mihai Eminescu 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. Moara cu noroc de Ioan Slavici 

 
Analizaţi nuvela avînd în vedere următoarele aspecte:  

a) Nuvela are o construcţie solidă şi concisă, bazată pe trei nivele de gîndire şi 
comportament: al bătrinei, al lui Lică Sămădăul, al lui Ghiţă şi al Anei. 
Caracterizaţi cele trei atitudini. 

b) Comentaţi conflictul dintre generaţii şi concepţii de viaţă, căutînd răspuns la 
întrebările: de ce personajele principale ale nuvelei, cu excepţia bătrînei pe care -
fiind mulţumită cu soarta ei - răul n-o atinge, se afirmă subsemnul autodistrugerii; 
de ce se nimiceşte tot ce se leagă de cîrciuma de la Moara cu noroc, inclusiv însăşi 
cîrciuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. „ Şi de durerea altor inimi, 
 Învaţă-mă pe mine-a plînge.” 
 

Crezul poetic al lui Octavian Goga pe baza  poeziilor studiate 
 
 
 
 
      
 


