
 

 

EUROBEST – etapa a II-a 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ   

 

Citește cu atenție textul și răspunde cerințelor: 
 

„Somnul începea de la păpuși. Nuni și Suzica se culcau pe urmă. 

Păpușile se pregăteau de culcare cu mânile fetițelor, întocmai ca ele: își scoteau pantofii și 

șosetele; își dezbrăcau rochițele înfoiete, cămeșuicile scurte de zi, cu inițiale potrivite poreclelor și 

le pătureau pe taburetele dinadins aduse pentru aceasta; își desfăceau fundele din păr; se legau cu 

câte un tulpan, ca să-și ocrotească roiul buclelor în timpul somnului; îmbrăcau lungi cămeși de 

noapte, care din albe deveneau roze pe trupul lor; își făceau rugăciunea; păpușile aveau câte o iconiță 

prinsă de pătucul lor; și apoi se culcau. 

Suzica, mai duioasă, își adormea păpușa, legănând-o în brațe. Când îi venea somn Suzicăi, 

păpușa se culca. 

Nuni, mai autoritară, după ce și-o acoperea părintește cu oghialul, îi închidea pleoapele pe 

rând, cu vârful degetului. 

- Nani-nani, șoptea dezmierdător Suzica, purtându-și păpușa pe toată întinderea covorului. 

- Să dormi, Pușo! cuvânta sever Nuni, care știa prea bine fățărniciile ochilor închiși cu de-a 

sila. 

- Nuni, parcă ar fi timpul să te culci și tu, îi răspunse din odaia de alături doamna Balș, 

arătându-se în prag. 

- Mă culc, mămăică… da’ Suzica de ce nu se culcă? 

Suzica îndreptă spre Nuni o privire piezișă. Avea cu doi ani mai mult decât Nuni. 

- Numai să adoarmă păpușa, și mă culc îndată, mămăică.” 

(Ionel Teodoreanu, Cel din urmă basm, în volumul În casa bunicilor) 

oghial - plapumă 

 

Subiectul I 

A. Înțelegerea textului (30 de puncte) 

1. Realizează, în 5-6 rânduri, povestirea fragmentului dat. 

2. Explică semnificația enunțului: Să dormi, Pușo! cuvânta sever Nuni, care știa prea bine 

fățărniciile ochilor închiși cu de-a sila. 

3. Exprimă-ți opinia, în 3-4 rânduri, despre importanța jocului pentru tine, valorificând 

informațiile din textul de mai sus. 

 

B. Limba română (20 de puncte)   

1. Propune cuvinte cu sens asemănător pentru semnificația din text a următorilor termeni: 

dezmierdător, fățărniciile. 

2. Alcătuiește o propoziție, cu cinci termeni, în care substantivul păpușa (cu această formă) să 

îndeplinească funcția sintactică de subiect și să fie însoțit de două părți de vorbire diferite.   
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Subiectul al II-lea (50 de puncte) 

 

Compunere imaginativă 

Scrie o compunere, de minimum 15 rânduri, în care să povestești o întâmplare legată de un joc 

specific copilăriei.  

 

În redactarea compunerii trebuie: 

- să folosești doar narațiunea și descrierea; 

- să recreezi atmosfera din timpul jocului și ceea ce ai simțit, utilizând patru structuri expresive, pe 

care le vei sublinia; 

- să dai un titlu interesant. 

 

Notă: Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări și 10 puncte din oficiu. 

 

 


