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Concursul interjudețean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a III-a, Faza interjudeţeană, 6 mai 2017 

Clasa a III-a 

Bareme de corectare 

 

 

Subiectul 1         8x1p=8p 

 Această povestire este o legendă. Se spune că într-o seară, Ștefan și argatul său au 

poposit în chilia lui Daniil Sihastru. Călugărul îl învață pe domnitor cum să dovedească 

păgânătatea. Ascultând sfatul, Ștefan trage cu arcul, iar săgeata se împlântă într-un paltin 

bătrân. Voievodul hotărăște ca în acel loc să zidească o mănăstire mândră. 

     

Subiectul 2  8x1,25p=10p 

 sihastru=singuratic, pustnic 

 argat=servitor,slugă 

 dovedești=înfrângi,învingi 

 altminteri=altfel 

 împlântat=înfipt,fixat 

 proptește=sprijină 

 traiul=viața 

 căta=căuta 

 

Subiectul 3  -  12p 

a)4x1p=4p (pentru găsirea adjectivelor) 

piatra-mare 

cântece- frumoase 

căutare-lungă 

ceață-grea 

b)4x1p=4p (pentru schimbarea corectă a numărului) 

   4x1p=4p (pentru realizarea corectă a acordului dintre substantiv și adjectiv) 

      pietre mari, cântec frumos, căutări lungi, cețuri grele.  

     

Subiectul 4   -  3x 2p= 6p 

 

     a dovedi=   a argumenta, a demonstra, a învinge, a întrece, a termina, a isprăvi. 

Se acordă 2p pentru fiecare enunț formulat corect.                                                       

       

Subiectul 5   -  14p 

a) 4x0,5p=2p (pentru despărțire corectă în silabe) 

chilia=chi-li-a 

săgeata=să-gea-ta 

poruncile=po-run-ci-le 

urechea=u-re-chea 

      b)4x1p=4p (pentru notarea corectă a vocalelor și a consoanelor) 

 chilia=3 vocale, 3 consoane 



 săgeata=4 vocale, 3 consoane 

 poruncile=4 vocale, 5 consoane 

 urechea=4 vocale, 3 consoane 

    c)4x 1p=4p (pentru găsirea corectă a numărului de litere) 

        4x 1p=4p (pentru găsirea corectă a numărului de sunete) 

 chilia=5 sunete, 6 litere 

 săgeata=6 sunete, 7 litere 

 poruncile=9 sunete, 9 litere 

 urechea=5 sunete, 7 litere 

 

 

Subiectul 6 3x 1,5p=4,5p 
 Se acordă câte 1,5p pentru fiecare enunț formulat corect.     

  

Subiectul 7                                8x1p= 8 p 

 

 Turcii s-au bătut între ei sau au dat bir cu fugiții. 

 Ne-am amintit că moldovenii au fost un neam iubitor de țară. 

 Într-una din bătălii turcii s-au lovit întruna. 

 Nu mai amintim pentru că se știe că Ștefan a luptat numai pentru țară. 

 

 Subiectul 8 -27,5p 

 

-găsirea unui titlu potrivit-3p 

-legătura logică dintre enunțuri-4p 

-sublinierea cuvintelor ce conțin grupuri de sunete-5x 2,5p=12,5p 

-respectarea limitei de spațiu-4p 

-originalitate-4p 

 

      NOTĂ 

       Pentru omisiuni, adăugiri, înlocuiri de litere se scad - 0,10p 

       Greșeli de ortografie/punctuație- 0,20p 

       Se acordă 10 puncte din oficiu. 

       Sunt acceptate toate variantele de răspuns corecte din punct de vedere logic. 
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Concursul interjudețean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a II-a, faza interjudeţeană, 6 mai 2017 

clasa a II- a  

Bareme de corectare 

Subiectul 1: 4 x2, 5 p. = 10 puncte 

zare, domnitor, văzuse, prima;  

 

Subiectul 2: 7 x 1  p. = 7 puncte 

deal,gâze,întâia, judeţ, lănci, năvăleau, văzduh;  

 

Subiectul 3: 5 x 3  p. = 15 puncte 

cea-lal-tă, co-pi-i-lor, cio-câr-li-i-le, pri-mej-di-a; 

 

Subiectul 4: 4 x 2 p. = 8 puncte 

limpede,uşoare,sălbatici, nemuritoare; 

 

             Subiectul 5: 5 x 2 p. = 10 puncte 

                    Înfloriseră:                                                   Ceata lui Ştefăniţă s-a ascuns:             

 a) trandafirii                                                                    b) într-o pădurice         

                   c) sulfina  

              Lui Ştefăniţă îi alunecă o lacrimă:           Confruntarea prezentată în al doilea alineat are loc între: 

     c) de ciudă                                                               b) Ştefăniţă şi Mitruţ     

                                                                                                          

Subiectul 6: 2 x 5p. = 10 puncte 

Exemple: senin, judecată, etc. 

 

Subiectul 7: 1 x 5p. = 5 puncte  

 Exemplu:  Deodată prima ceată de copii, în frunte cu Ştefăniţă, s-a ascuns la pândă într-o pădurice. 

Cealaltă, în frunte cu Mitruţ, s-a ascuns după un deal, pe unde năvăleau de obicei tătarii cei adevăraţi. 

Notă: Se acceptă orice variantă corectă de răspuns. 

 

Subiectul 8: 4 x 2,5p. = 10 puncte.   

Exemple:pădurice,păduriţă, pădurişte, pădurar,păduros, pădurean, împădurit, neîmpădurit, 

despădurit, despădurire. 

 

Subiectul 9: 2 x 5p= 10 puncte  

Exemple: Treaba merge strună./ O strună a  viorii este  vrăjită./Mama îl ţine în strună pe fratele meu. 

 



Subiectul 10: 5 x 1p= 5 puncte  

1.Înfloriseră trandafirii sălbatici şi sulfina. 

2. Glasurile copiilor s-amestecau cu glasurile păsărilor. 

3. Ştefăniţă a ieşit biruitor. 

4. Ştefăniţă îşi limpezea necazurile oamenilor. 

5. Văzuse cu ochii lui sate arzând. 

NOTĂ: 

Pentru omisiuni, adăugiri, înlocuiri de litere - 0,10 p. 

Greșeli de ortografie - 0,20 p. 

Greșeli de punctuație - 0,10 p. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Concursul interjudețean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a III-a, Faza interjudețeană, 6 mai 2017 

clasa a IV-a  

Bareme de corectare 

 

Subiectul 1     2x4p=8p 

a) Punând urechea la piciorul stâng al călugărului, Ștefan cel Mare auzi numai plânsete și 

jăluiri. 

b) Ștefan va afla locul unde va zidi mănăstirea trăgând cu arcul. 

(Se punctează orice răspuns corect formulat, corespunzător realității textului.) 

 

 

Subiectul 2       4x2p=8p 

Se acordă câte un punct pentru felul propoziției și câte un punct pentru utilizarea părților 

de vorbire solicitate. 

 

 

Subiectul 3      3x1p=3p 

arcuire, arcaș, arcuit/arcuită/arcuiți/arcuite, arcui (orice altă formă a verbului), nearcuit, arcadă, 

arculeț 

 

 

Subiectul 4      12x1p=12p 

chilie – 3 silabe, 6 litere, 5 sunete; 

săgeata – 3 silabe, 7 litere, 6 sunete; 

cântece – 3 silabe, 7 litere, 7 sunete; 

excepţional – 5 silabe, 11 litere, 12 sunete; 

 

Subiectul 5     3x2p=6p 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare sens precizat și câte 1 punct pentru fiecare enunț corect 

formulat. 

a dovedit – a dovedit curaj, a dovedit de scris…, a dovedit concurentul… (Orice alt sens corect 

exprimat în enunț, exceptând a biruit.) 

pune –  pune pe…, pune stăpânire, pune la zid, pune foc, se pune în vorbă, pune la păstrare, 

pune la cale…. (Orice alt sens corect exprimat în enunț, exceptând gândește.) 

trag – trag de timp, trag cu coada ochiului, trag sufletul, trag foloase, trag concluzii, trag o 

spaimă, trag sforile, trag la sorți… (Orice alt sens corect exprimat în enunț, exceptând sunt 

originar din… 

 



Subiectul 6     4x2p=8p 

c) 

a) 

e) 

b) 

 

Subiectul 7     5x2p=10p 

A Ștefan cel Mare a luptat împotriva: polonezilor, ungurilor, turcilor și tătarilor. 

F Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei cu ajutorul lui Matei Corvin. 

F În bătălia de la Podul Înalt, din 1475, Ștefan cel Mare a luptat împotriva ungurilor. 

A Ștefan Vodă îi învinge pe ungurii conduși de Matei Corvin la Baia în 1467. 

F Voroneț este mănăstirea în care se odihnește marele domnitor.  

 

Subiectul 8     2x2,5p=5p 

a) robi – subiect (substantiv/sclavi) 

b) robi – predicat (verb/a robi) 

 

Subiectul 9      30p 

- propunerea unui titlu sugestiv – 2p 

- legătura dintre titlul ales și conținutul dialogului – 3 

- încadrarea în numărul de replici propus – 5 

- exprimarea corectă, artistică, originală – 10p 

- respectarea ortografiei, a punctuației și a așezării în pagină– 10p 

 

NOTĂ 

 Pentru omisiuni, adăugiri, înlocuiri de litere se scad 0,10p. 

 Pentru greșeli de ortografie/punctuație se scad 0,20p. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Sunt acceptate toate variantele de răspuns corecte din punct de vedere logic. 
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Concursul interjudeţean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ŞTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a III-a, Faza interjudeţeană, 6 mai 2017 

Clasa a III-a 

 

Notă: Se acordă din oficiu 10 puncte. 

Timpul de lucru: 90 minute 

 

       Citiţi cu atenţie textul: 

 Cică trăia în chilia aceasta un călugăr: Daniil Sihastru. Îi zicea lumea sihastru, pentru traiul 

său singur. […] 

Într-o seară veni peste dealul acesta, pe apa Viţeului, Ştefan şi cu un argat de-al său. El a 

fost dovedit de duşmani şi căta loc de odihnă. Şi s-a aşezat să  se odihnească pe piatra aceea mare. 

Cum sta el aşa, iaca vede o lumină în fereastră la sihastru, căci atunci el îşi făcea rugăciunea sa de 

seară. Îndată ei merg către chilie, căci erau tare flămânzi. […] 

El intră înăuntru. 

– Ce ai păţit, de-ai venit şi pe la mine? 

Năcăjit şi amărât cum era, nu zise nimic. 

– Eu ştiu ce-i cu tine. De mă asculţi ce ţi-oi spune eu, să ştii că dovedeşti  păgânătatea. 

Altminteri e rău! 

– Jur pe feciorul meu ca ţi-oi asculta toate poruncile! 

– Atunci, pune urechea la piciorul meu cel stâng! Ce auzi? 

– Ce s-aud? Numai plânsete şi jăluiri. 

– Bine zici! Acestea, Ştefane, să ştii că-s jăluirile ţării! Pune acum urechea la piciorul meu 

drept! Amu ce auzi? 

– Amu aud cântece frumoase. 

– Bine zici! Pune gând că de unde ai auzit acele cântece, faci o mănăstire! 

– Dar unde cântă? întrebă Ştefan. 

– Ştii unde, Ştefane? Iaca, acolo, acel deal, suie mâine dis-de-dimineaţă pe el şi trage cu 

arcul, iar unde o să găseşti săgeata înfiptă, să ştii că de acolo s-aude cântând! […] 

  Când răsări soarele, Daniil bătu la uşă: 

– Scoală, Ştefane, şi du-te! 

Ei se sculară pe-ndată şi se suiră sus pe deal. Scoate Ştefan arcul şi trage, dar săgeata s-a 

împlântat hăt, în pădure. Pe-ndată, ei merseră în căutarea locului unde s-a împlântat. După lungă 

căutare, ei o găsesc împlântată într-un paltin bătrân. Dar cu cine să zidească el mănăstirea, când ei 

erau numai doi! Atunci, se duce Ştefan, noaptea, la Volovăţ şi ia biserica de acolo şi până-n ziuă o 

aduce aici. Tot până-n ziuă o şi propteşte. Însă nici nu o propteşte bine, când iată vede venind pe 

turci. Ei l-au văzut pe Ştefan când a adus biserica, iar acum au venit să-l prindă. Ştefan, văzând 

aceasta, intră în biserică şi se rugă lui Dumnezeu ca să-l scape. 

Ascultându-i ruga, dădu o ceaţă grea de nu vedeai la un pas. Amu, turcii se zăpăciseră şi 

începuseră a se omorî între ei[…] Pierind cu toţii, cerul începuse să se lumineze. Ştefan, bucuros, 

merse la Suceava şi aduse meşteri ca să zidească o mănăstire mândră. 

        ( „Legenda Mănăstirii Putna”-Vol.„Legende populare româneşti”) 
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1.Completaţi folosind cuvinte din text:                    8x1p=8p 

 Această povestire este o_________________ . Se spune că într-o seară, __________ şi 

_____________ său au poposit în chilia lui Daniil Sihastru. Călugărul îl învaţă pe domnitor cum să 

dovedească _____________________ . Ascultând sfatul, Ştefan trage cu arcul, iar săgeata 

_____________________ într-un paltin ___________________ . Voievodul hotărăşte ca în acel loc  

_____________________ o mănăstire __________________ . 

 

2. Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele subliniate în text.           8x1,25p-10p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

3. a. Selectaţi, din text, adjective potrivite următoarelor substantive: piatra, cântece, căutare, ceaţă.                             

                                                                                                                                               4x3p=12p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

b. Schimbaţi numărul substantivelor date realizând acordul cu adjectivele găsite. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

4. Alcătuiţi trei enunţuri în care să folosiţi sensuri diferite pentru „a dovedi”.               3x2p=6p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

5. Se dau cuvintele: chilia, săgeata, poruncile, urechea.                           14p 

a. Despărţiţi în silabe cuvintele.  

b. Precizați câte  vocale şi câte consoane are fiecare cuvânt.  

c. Precizaţi câte sunete şi câte litere conţine fiecare cuvânt.     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

6. Formulaţi enunţuri cu următoarele grupuri de cuvinte: „s-a împlântat hăt”, „ceaţă grea”, 

„plânsete şi jăluiri”.                 3x1,5p=4,5p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

7. Tăiaţi varianta greşită:                      8x1p=8p 

Turcii s-au / sau bătut între ei s-au / sau au dat bir cu fugiţii. 

Ne-am / neam amintit că moldovenii au fost un ne-am / neam iubitor de ţară. 

Într-una / întruna din bătălii turcii s-au lovit într-una / întruna. 

Nu mai / numai amintim pentru că se ştie că Ştefan a luptat nu mai / numai pentru ţară. 

 

8. Alcătuiţi un text de cel puţin 10 enunţuri despre domnitorul Ştefan cel Mare în care să folosiţi 

cinci cuvinte ce conţin grupuri de sunete, cuvinte ce se regăsesc în textul dat. Subliniaţi cuvintele 

descoperite.                                                           27,5p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Concursul interjudețean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a III-a, Faza interjudeţeană, 6 mai 2017 

clasa a II-a  

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru: 90 minute 

 

      Citește, cu atenție, textul următor: 

 

           ,,Era în ziua aceea un văzduh limpede ca lacrima. Înfloriseră trandafirii sălbatici şi sulfina. Era 

vremea când cântă toate păsările câmpului, când ţârâie din nişte uşoare strune miile de gâze de prin 

fânuri. Ciocârliile umpluseră văzduhul de cântare. 

             Glasurile copiilor din Borzeşti s-amestecau cu glasurile păsărilor, şi parcă era ziua aceea un 

imn închinat frumuseţilor nemuritoare ale firii. Deodată prima ceată de copii, în frunte cu Ştefăniţă, s-a 

ascuns la pândă într-o pădurice. Cealaltă, în frunte cu Mitruţ, s-a ascuns după un deal, pe unde năvăleau 

de obicei tătarii cei adevăraţi.[...] Tare era Ştefăniţă, tare şi Mitruţ, dar până la urmă Ştefăniţă a ieşit 

biruitor. 

Prins între nişte lănci de trestie, ca un han-tătar, Mitruţ a fost dus la judeţ, în faţa puilor de 

moldoveni.[...]  

 Întrebându-l, Ştefăniţă îşi limpezea, de fapt, primejdia tătarilor şi necazurile oamenilor. Îşi 

strânse pumnii. În lungul obrazului îi aluneca o lacrimă, întâia lacrimă de ciudă. 

             Văzuse cu ochii lui sate arzând şi carele Moldovei în pribegie. Văzuse şi corbi zburând spre 

stârvurile oamenilor. Zărise şi tătari, pe un deal, departe, şi-n urma lor cerul era înroşit de focuri. Asta 

era întâia amintire a voievodului despre tătari.” 

 

                                                                              („Stejarul din Borzești” după Eusebiu Camilar) 

 

1.Scrieți cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text:                         4x 2,5p = 10 p 

văzduh ________________                  zărise______________                           

voievod________________                  întâia_______________ 

 



2 

 

2.Ordonați alfabetic următoarele cuvinte: văzduh, gâze, întâia, năvăleau, lănci, judeţ, deal.                                      

                                                                                                                                        7x1 p = 7 p 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.Despărțiți în silabe cuvintele:                                                                                                   5x3p=15p                                                   

    cealaltă_____________________                                  ciocârliile____________________________ 

    copiilor _____________________                             primejdia______________________________ 

                                                               firii___________________ 

4.Găsiți în text însuşiri pentru cuvintele:                                                                                    4x2p= 8p                                                                            

     văzduh_______________                                  trandafirii  ___________________ 

      strune _______________                                 frumuseţilor__________________ 

 

5.Alegeți  varianta corectă:                                                                                                         5x2p=10p 

                                                                                                  

           Înfloriseră:                                                   Ceata lui Ştefăniţă s-a ascuns:             

 a) trandafirii ;                                                                           a) după un deal; 

                    b) crinii;                                                                             b) într-o pădurice; 

                    c) sulfina.                                                                            c) prin fânuri. 

 

        Lui Ştefăniţă îi alunecă o lacrimă:             Confruntarea prezentată în al doilea alineat are loc între: 

                  a)  de bucurie;                                                                     a) Ştefan şi han-tătar; 

                  b) de tristeţe;                                                                     b) Ştefăniţă şi Mitruţ; 

                  c) de ciudă.                                                                                c) Ştefăniţă şi sultan. 

 

6. Transcrieți propoziţiile înlocuind cuvintele subliniate cu altele cu acelaşi sens:                  2x5p=10p  

                                                         

Era în ziua aceea un văzduh limpede ca lacrima. 

____________________________________________________________________________ 

Mitruţ a fost dus la judeţ, în faţa puilor de moldoveni. 

____________________________________________________________________________ 
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7. Cum s-au organizat cele două cete de copii în jocul lor?                                                         1x5p=5p 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8.Scrieți patru cuvinte „înrudite”cu cuvântul pădure:                                                            4x2,5p=10p                                                                                                    

___________________________________________________________________________________ 

 

9.Formulați două enunţuri în care cuvântul „strună” să aibă sensuri diferite.                         2x5p=10p                                                                                                                                                              

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________        

 

10. Ordonaţi propoziţiile potrivit acţiunii din text:                                                                       5x1p=5p 

                                                                                                                                 

Ştefăniţă îşi limpezea necazurile oamenilor. 

Glasurile copiilor s-amestecau cu glasurile păsărilor. 

Văzuse cu ochii lui sate arzând. 

Ştefăniţă a ieşit biruitor. 

Înfloriseră trandafirii sălbatici şi sulfina. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI               Numele ____________________ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI            Prenumele __________________ 
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                                                                                                              ___________________________ 
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Concursul interjudețean interdisciplinar 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a III-a, Faza interjudețeană, 6 mai 2017 

clasa a IV-a 

 

Notă: Se acordă din oficiu 10 puncte. 

Timpul de lucru: 90 minute 

     

  Citiți cu atenție textul: 

„Cică trăia în chilia aceasta un călugăr: Daniil Sihastru. Îi zicea lumea sihastru, pentru traiul 

său singur. Acesta a fost coborât din cer de Dumnezeu pentru a face bine oamenilor rătăciţi prin 

pustietatea aceasta. El nu mânca aproape nimica. 

Într-o seară veni peste dealul acesta, pe apa Viţeului, Ştefan şi cu un argat de-al său. El a fost 

dovedit de duşmani şi căta loc de odihnă. Şi s-a aşezat să se odihnească pe piatra aceea mare. Cum sta 

el aşa, iaca vede o lumină în fereastră la sihastru, căci atunci el îşi făcea rugăciunea sa de seară. Îndată 

ei merg către chilie, căci erau tare flămânzi. 

Ajunşi acolo, Ştefan bate în uşă. 

– Cine-i acolo? întreabă Daniil. 

– Om bun, răspunde Ştefan. 

– Dacă e om bun, să intre! 

El intră înăuntru. 

– Ce ai păţit, de-ai venit şi pe la mine? 

Năcăjit şi amărât cum era, nu zise nimic. 

– Eu ştiu ce-i cu tine. De mă asculţi ce ţi-oi spune eu, să ştii că dovedeşti păgânătatea. 

Altminteri e rău! 

– Jur pe feciorul meu că ţi-oi asculta toate poruncile! 

– Atunci, pune urechea la piciorul meu cel stâng! Ce auzi? 

– Ce s-aud? Numai plânsete şi jăluiri. 

– Bine zici! Acestea, Ştefane, să ştii că-s jăluirile ţării! Pune acum urechea la piciorul meu 

drept! 

Amu ce auzi? 

– Amu aud cântece frumoase. 

– Bine zici! Pune gând că de unde ai auzit acele cântece, faci o mănăstire! 

– Dar unde cântă? întrebă Ştefan. 

– Ştii unde, Ştefăne!? Iaca, acolo, acel deal, suie mâine dis-de-dimineaţă pe el şi trage cu arcul, 

iar unde o să găseşti săgeata înfiptă, să ştii că de acolo s-aude cântând! 

– Dar amu, părinte, te rog să ne dai un pic de mâncare, că tare flămânzi suntem! 

– Bine, dar eu, Ştefane, nu mănânc nimic. De unde să-ţi pot da ceva? 

– Caută, părinte, că nu ne mai putem ţine pe picioare de flămânzi! 

Căută Daniil în toate părţile, în urmă găsi un pic de prescure din care dădu şi lui Ştefan o 

bucăţică, şi argatului, şi-i mai rămase şi lui un pic; că era blagoslovită prescurea ce le-o dăduse. 
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După ce au terminat ei ospăţul, s-au culcat amândoi în chilie, iar sihastrul a rămas afară ca să-i 

păzească. Când răsări soarele, Daniil bătu la uşă: 

– Scoală, Ştefane, şi du-te! 

Ei se sculară pe-ndată şi se suiră sus pe deal. Scoate Ştefan arcul şi trage, dar săgeata s-a 

împlântat hăt, în pădure. Pe-ndată, ei merseră în căutarea locului unde s-a împlântat. După lungă 

căutare, ei o găsesc împlântată într-un paltin bătrân. Dar cu cine să zidească el mănăstirea, când ei erau 

numai doi! Atunci, se duce Ştefan, noaptea, la Volovăţ şi ia biserica de acolo şi până-n ziuă o aduce 

aici. Tot până-n ziuă o şi propteşte. Însă nici nu o propteşte bine, când iată vede venind pe turci. Ei l-au 

văzut pe Ştefan când a adus biserica, iar acum au venit să-l prindă. Ştefan, văzând aceasta, intră în 

biserică şi se rugă lui Dumnezeu ca să-l scape. 

Ascultându-i ruga, dădu o ceaţă grea de nu vedeai la un pas. Amu, turcii se zăpăciseră şi 

începuseră a se omorî între ei. Se bătură ei aşa până la amiază, că nu mai rămaseră de ei decât doi 

ofiţeri care, de frică să nu fie ucişi de Ştefan, o luară la fugă. Pierind cu toţii, cerul începuse să se 

lumineze. Ştefan, bucuros, merse la Suceava şi aduse meşteri ca să zidească o mănăstire mândră. Au 

fost aduşi şi din Ţara Românească mulţi robi ca să locuiască pe aici. Din unul din aceia mă trag şi eu. 

Această poveste mi-au spus-o şi mie bătrânii şi-o spun şi eu urmaşilor mei.”    

(Dumitru Almaș, „Legenda Mănăstirii Putna”) 

 

 

1. Răspundeți la următoarele întrebări:                                                                               2x4p=8p 

a) Ce auzi voievodul, punând urechea la piciorul stâng al călugărului?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Cum va afla Ştefan locul unde va zidi mănăstirea ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Alcătuiţi:                                                                                                                           4x2p=8p 

a) o propoziţie enunţiativă care să conţină un substantiv însoţit de un adjectiv întâlnite în textul 

dat; 

__________________________________________________________________________________ 

b) o propoziţie exclamativă care să conţină un verb la timpul trecut întâlnit în textul dat; 

__________________________________________________________________________________ 

c) o propoziţie interogativă care să conţină un pronume personal întâlnit în textul dat. 

__________________________________________________________________________________ 

d) o propoziţie simplă care să conţină un numeral întâlnit în text. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Scrieți trei cuvinte care fac parte din familia de cuvinte a substantivului arc.                3x1p=3p 

_______________________          _______________________          _______________________ 

 

4. Completați  numărul de silabe, litere şi sunete existente în fiecare cuvânt dat:          12x1p=12p 

chilie - __ silabe, __ litere, __ sunete;  

săgeata - __ silabe, __ litere,  __ sunete;  

cântece - __ silabe, __ litere, __ sunete;  

excepţional - __ silabe, __ litere, __ sunete;  
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5. Alcătuiți enunţuri în care cuvintele subliniate din fiecare exemplu să aibă alt înţeles. Scrieți, 

între paranteze, sensul fiecărui verb subliniat.                         3x2p=6p

          

Cu ajutorul credinţei, voievodul a dovedit păgânătatea. (____________________________) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Domnitorul pune gând că va zidi o mănăstire. (____________________________) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Din unul din acei robi mă trag şi eu. (____________________________) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Alegeți varianta corectă:                                                                                                 4x2 p=8p 

În propoziţia „Lui Daniil Sihastru i s-a cerut ajutorul.” , cuvântul subliniat este: 

a) verb; b) substantiv;  c) pronume personal;   d) numeral; e) adjectiv. 

În propoziţia „Ce-i cu tine aici?” , cuvântul subliniat este: 

a) verb; b) substantiv;  c) pronume personal;   d) numeral; e) adjectiv. 

În propoziţia „La sfat, bătrânii soldați au stabilit locul bătăliei.” , cuvântul subliniat este: 

a) verb; b) substantiv;  c) pronume personal;   d) numeral; e) adjectiv. 

În propoziţia „Ștefan, ajutat de bătrânii satului, a învins turcii.” , cuvântul subliniat este: 

a) verb; b) substantiv;  c) pronume personal;   d) numeral; e) adjectiv. 

 

7. Stabiliți valoarea de adevăr a fiecărui enunț:                                                                5x2p=10p 

___ Ștefan cel Mare a luptat împotriva: polonezilor, ungurilor, turcilor și tătarilor. 

___ Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei cu ajutorul lui Matei Corvin. 

___ În bătălia de la Podul Înalt, din 1475, Ștefan cel Mare a luptat împotriva ungurilor. 

___Ștefan Vodă îi învinge pe ungurii conduși de Matei Corvin la Baia în 1467. 

___ Voroneț este mănăstirea în care se odihnește marele domnitor.  

 

8. Alcătuiți două enunțuri în care cuvântul robi să fie, pe rând:                                     2x 2,5p=5p 

a) subiect; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) predicat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Imaginați-vă și redactați un dialog  de 8-10 replici între Daniil Sihastru și Ștefan cel Mare, 

după ce turcii au pierit.  Dați un titlu potrivit.                                                                                30 p 

 

___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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