
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI                                                                                                               

 

 

Concursul interjudețean 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a IV-a, faza locală, 23 februarie 2018 

clasa a III-a 

Bareme de corectare 

 

Subiectul 1                                                      2x2,5p=5p 

                                                   

1. Ștefan cel Mare căuta să-și refacă oastea pentru un nou atac. 

2. Victoria a fost de partea moldovenilor lui Ștefan cel Mare. 

Se acceptă orice răspuns logic care cuprinde răspunsul indicat. 

                                                          

Subiectul 2             5x2p=10p 

  

plaiurile=ținuturile, meleagurile, teritoriile, pământurile; 

culmile-vârfurile, piscurile; 

codrii=pădurile; 

viu=vin, sosesc, revin, mă întorc; 

voievod=domnitor, conducător. 

 

Subiectul 3                         5x2p=10p 

mia-ză-noap-te, șer-pu-i-te, lungi, stă-pâni, ne-aș-tep-ta-te. 

 

Subiectul 4                                                     4x2,5p=10p 

plaiul umbrit, văii albe, lung șir, puternic braț. 

 

Subiectul 5-5p 

 1p pentru descoperirea cuvântului umbrite ;            

  2x 2p=4p pentru găsirea altor două cuvinte ( umbros, umbrire, umbrar, neumbrit, 

penumbră).   

                                

Subiectul 6                        2x2,5p=5p 

lor-rol, rup-pur, al-la. 

 

Subiectul 7-15p 

4x2,5p=10p pentru explicarea expresiilor; 

se lămuresc satele=se zăresc satele, se văd satele; 

amurg de seară-lăsarea serii, înserare; 

ieși ca din pământ=apăru pe neașteptate; 



curgeau plăieșii roiuri=veneau tot mai mulți. 

 

2x2,5p=5p pentru alcătuirea celor două enunțuri. 

 

Subiectul 8  2x2,5p=5p 

mi-i spartă=îmi este spartă( cui?-mie); 

c-o lume=cu o lume( lipsește litera u). 

 

Subiectul 9   -25p 

-respectarea părților unei compuneri(introducere, cuprins, încheiere)-5p; 

-găsirea unui titlu potrivit-3p; 

-expresivitate-3p; 

-originalitate-3p; 

-legătura prin înțeles a propozițiilor-3p; 

-înlănțuire logică a propozițiilor-5p; 

-respectarea limitei de spațiu-3p .                                                          

 

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  

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a IV-a, faza locală,23 februarie 2018 

clasa a II- a  

Bareme de corectare 

 

 

Subiectul 1: 2 x 5 p. = 10 puncte 

Titlul textului este Ștefan cel Mare și Vrâncioaia. → 5 p. 

Textul conține șapte alineate → 5 p. 

 

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

feciori = fii, băieți;    oastea = armata; 

biruitor =  învingător;              trudit = obosit. 

 

Subiectul 3: 5 x 2p = 10 puncte 

feciori, prispă, călăreț, turcii, oastea 

 

Subiectul 4:  10 puncte 

„Și, cum sta bătrâna pe prispă și torcea, către un amurg de seară, iată că tresare de un ropot 

venit de pe deal.” 

 

Subiectul 5: 10 puncte.   

c) Când feciorii sunau din corn, oastea se aduna. 

 

Subiectul 6: 10 puncte  

       d) al cincilea   

             

Subiectul 7: 4 x 2,5p = 10 puncte 

      voi, oi, nici, ici 

 

Subiectul 8: 2 x 5p= 10 puncte 

a) Cine avea șapte feciori? Câți feciori avea o babă vădană? 

b) Unde i-a chemat voievodul pe voinici? Cine i-a chemat pe voinici la Cetatea Neamțului? 

 

          Subiectul 9: 4 x 2,5p= 10 puncte 

a)  își, încep, în, îmi   - 2 x 2,5p = 5p 

b) vrâncenii, bătrână, pământ, Vrâncioaiei, stăpânească – 2 x 2,5p = 5p 

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  

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediția a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2018  

clasa a IV-a 

Bareme de corectare 

 

 

 

 

Subiectul 1   3 x3p= 9p 

 

Subiectul 2   3 x3p= 9p 

a) Cine l-a sprijinit pe Ştefan cel Mare să urce pe tronul Moldovei?  

(Vlad Țepeș) 

b) În ce an şi împotriva cui a avut loc bătălia de la Vaslui?  

(1475, împotriva turcilor) 

c) Ce importanţă a avut domnia lui Ştefan cel Mare pentru Moldova? 

(a însemnat o perioadă de stabilitate și progres/prosperitate și înflorire/epocă de glorie)  

 

Subiectul 3   3 x2p= 6p 

priceput, viteaz, strateg, diplomat, vrednic, războinic, gospodar, ctitor, patriot; 

 

Subiectul 4   2 x3p=6p 

„se lămuresc satele, ca-ntr-o panoramă” 

„prind în arcurile lor satele şi izvoarele ca-ntr-o cetate uriaşă” 

„mi-s dragi ca lumina ochilor” 

„oaste nouă ieşi ca din pământ” 

„cădeau turbanele ca spicele sub secere” 

 

Subiectul 5        3 x4p=12p→2 p pentru fiecare termen recunoscut; 

                    2 p pentru fiecare enunț corect alcătuit; 

deal→de-al/de al;  mi-i→mii;  ce-i→cei 

 

Subiectul 6           10 x1p=10p 

        substantive:    adjective: 

a lămuri  → lămurire;      lămuritor/oare, lămurit/ă, lămuriți/te; 

a izvorî   → izvor/oare;     izvorât/ă, izvorâți/te; 

a călca    → călcatul/călcare, călcător/oare;  călcat/ă, călcați/te; 

a stăpâni → stăpânul/a, stăpânire;   stăpânitor/oare, stăpânit/ă, stăpâniți/te; 

a vedea   → vedere, văz/ul, văzutul;   văzut/ă, văzuți/te; 



 

 

Subiectul 7   2x5p=10p → 2,5 p pentru schimbarea valorii gramaticale 

                     2,5 p pentru alcătuirea corectă a enunțului 

viu →adjectiv; nouă→pronume personal/numeral 

 

Subiectul 8   4x2p=8p       

          

miazănoapte → sud/S    →miazăzi 

asfințit          → vest/V  →răsărit 

 

Subiectul 9   20 p 

alegerea unui titlu sugestiv → 2p 

aşezarea corectă a textului în pagină → 5p 

exprimarea clară a ideilor → 10p 

aspectul îngrijit, caligrafic al scrisului şi respectarea regulilor de scriere corectă → 3p 

 

 

 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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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI             Numele ____________________ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI       Prenumele__________________ 

                                                                                                           Şcoala_____________________ 

                                                                                                           __________________________ 

                                                                                                Înv. ______________________ 

 

 

 

 

             Concursul interjudețean  

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a IV-a, faza locală, 23 februarie 2018 

clasa a III-a 

 

Notă: Se acordă din oficiu 10 puncte. 

Timpul de lucru: 90 minute 

  

Citiți cu atenție textul: 

Ne lăsăm  spre  miazănoapte, pe plaiurile umbrite ale munţilor, în «Ţara Vrancii». Departe-

naintea noastră, se văd printre munţi, şerpuirile  apelor, şi-n lungul văilor albe, cu sclipiri de argint, 

se lămuresc satele, ca-ntr-o panoramă. Soarele scapată către asfinţit, fuioare de nori izvorăsc din 

adâncuri, în tot cuprinsul e un farmec care ne spune c-am păşit pe pragul unei alte lumi. 

Într-adevăr, Vrancea e o altă lume. De aici s-abat Carpaţii, împingându-şi culmile spre 

miazănoapte. Din îndoitura lor se rup lungi şiruri de munţi: Giurgiul, Alunişul, Lapoşul, Culmea 

Neagră, Soveja, Zăbrăuţii, Lepşa, puternice braţe ce se desfac şi prind în arcurile lor mândrul plai al 

Vrancii, îngrămădindu-i codrii, satele şi izvoarele ca-ntr-o cetate uriaşă. 

"Era o babă vădană ş-avea şapte feciori…" Aşa-şi încep vrâncenii frumoasa lor legendă. „Şi 

cum sta bătrâna pe prispă şi torcea, către un amurg de seară, iată că tresare, de-un tropot venit de pe 

deal, un călăreţ se opreşte-n faţa ei, trudit, cu calul în spume. 

- Sunt Ştefan, turcii ne-au călcat ţara, viu din război, oastea mi-i spartă… şi-s singur. 

- Dumnezeu te-a îndreptat, stăpâne, la uşa mea. Am şapte feciori frumoşi şi voinici, şi mi-s 

dragi ca lumina ochilor… ai tăi sunt, Doamne!" 

În zori sunau din corn, pe munţii Moldovii, cei şapte voinici. Curgeau plăieşii roiuri de sub 

poalele codrilor. Oaste nouă ieşi ca din pământ. S-a pornit Domnul cu ea, într-un ceas bun, şi  

s-a lăsat pe neaşteptate asupra turcilor, care se credeau stăpâni pe ţară. Atunci a văzut Ştefan ce pot 

flăcăii Vrâncioaiei! Cădeau turbanele sub braţele lor, ca spicele sub secere. De dimineaţă până-n 

noapte a ţinut lupta. Iar când s-a întors marele voievod, biruitor, în cuibul lui de vultur, la Cetatea 

Neamţului, a chemat cu drag pe cei şapte voinici şi le-a zis: 

„Voi sunteţi şapte fraţi, în Vrancea sunt şapte munţi, ai voştri să fie de veci şi neam de 

neamul vostru să-i stăpânească-n pace!" 

          Și multă vreme răzeșii Vrancii bir n-au plătit, podvadă n-au făcut, singuri și-au fost stăpâni. 

   ( Alexandru Vlahuță - „Ștefan cel Mare și Vrâncioaia’’) 

 

1.Răspundeți la următoarele întrebări:       2x2,5p=5p 

a) De ce a poposit Ștefan cel Mare la casa Vrâncioaiei? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 b) Cum s-a sfârșit bătălia dintre Ștefan cel Mare și turci? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Scrieți cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate din text.              5x2p=10p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte: miazănoapte, șerpuite, lungi, stăpâni, neașteptate. 

                               5x2p=10p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

4. Schimbați forma de plural a următoarelor grupuri de cuvinte cu forma de singular: plaiurile 

umbrite, văilor albe, lungi șiruri, puternice brațe.              4x2,5p=10p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

5. În primul alineat există un cuvânt ce face parte din familia lexicală a cuvântului „umbră”. 

Descoperiți-l! Adăugați alte două cuvinte din aceeași familie lexicală.                 5p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

6. În al doilea alineat există mai multe cuvinte care, citite invers, au sens. Scrieți două dintre ele. 

                        2x2,5p=5p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

7. Explicați expresiile: „se lămuresc satele”, „amurg de seară”, „ieși ca din pământ”, „curgeau 

plăieșii roiuri”. Alcătuiți enunțuri cu două dintre ele.                 15p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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8. Explicați scrierea ortografică din următoarele grupuri de cuvinte: „mi-i spartă”, „c-o lume”. 

                       2x2,5p=5p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Alcătuiți un text de 8-10 enunțuri în care să prezentați  vitejia ostașilor moldoveni, integrând și 

citatul „Atunci a văzut Ștefan ce pot feciorii Vrâncioaiei!”. Găsiți un titlu potrivit.  25p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI                

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI              

 

 

 

 

                     

Concursul interjudețean 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a IV-a, faza locală, 23 februarie 2018 

clasa a II-a  

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru: 90 minute 

 

      Citește, cu atenție, textul următor: 

 

 Era odată o babă vădană care avea șapte feciori. Așa își încep vrâncenii frumoasa lor legendă. 

 Și, cum sta bătrâna pe prispă și torcea, către un amurg de seară, iată că tresare de un ropot venit 

de pe deal. Un călăreț se oprește în fața ei, trudit, cu calul în spume. 

 – Sunt Ștefan! Turcii ne-au călcat țara, oastea îmi este spartă și sunt singur. 

 – Am șapte feciori frumoși și voinici și îmi sunt dragi ca lumina ochilor. Ai tăi sunt, doamne! 

 În zori, sunau din corn, prin munții Moldovei, cei șapte voinici. Oaste nouă ieși ca din pământ. 

Atunci a văzut Ștefan ce pot feciorii Vrâncioaiei. 

 Voievodul biruitor, în cuibul lui de vultur, la Cetatea Neamțului, a chemat pe cei șapte voinici 

și le-a zis: 

 – Voi sunteți șapte frați. În Vrancea sunt șapte munți, ai voștri să fie de veci și neam de neamul 

vostru să-i stăpânească în pace! 

(după Alexandru Vlahuță – „Ștefan cel Mare și Vrâncioaia”) 

 

1. a) Titlul textului este ________________________________________________. 

             b) Textul conține ________ alineate.                                                                       2 x 5 p = 10 p 

 

2. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:              4x 2,5 p = 10 p 

 

feciori = ___________________;    oastea = ____________________; 

biruitor =  ____________________;   trudit = _____________________. 

 

3. Completează enunțurile următoare, folosind cuvinte potrivite din text:       5x2p=10p 

 

A fost odată o babă vădană care avea șapte ___________________. 

Bătrâna torcea pe __________________. 

În fața ei se oprește un__________________. 

Ștefan îi spune bătrânei că ________________ au călcat țara, iar  _______________ este 

spartă. 

 

 

 

Numele_______________________ 

Prenumele_____________________  

Școala_________________________                                                                  

______________________________                                                                                                       

înv./p.i.p.______________________ 
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4. Transcrie din text enunțul care conține un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul „babă”.        

10p                                                                                     

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Cuvântul „corn” are mai multe înțelesuri. Alege propoziția în care acest cuvânt are același  

înțeles ca în  text:                                                                                                           

10p 
a) Domnitorul își lasă calul lângă un corn înflorit. 

b) Voievodul i-a servit pe cei șapte voinici cu câte un corn cu vanilie. 

c) Când feciorii sunau din corn, oastea se aduna. 

 

6. Propoziția  „Oaste nouă ieși ca din pământ.”  corespunde următorului alineat:        10 p                       

  

       a) al doilea;        b) al treilea;        c) al patrulea          d) al cincilea              e) al șaselea.  

  

7. Descoperă cuvintele ascunse în cuvântul voinici. Scrie-le pe spațiul de mai jos.      4x2,5p= 10p 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. Formulează întrebări pentru a obține răspunsurile următoare:        2x5p=10p 

 

a) ____________________________________________________________________________ 

O babă vădană avea șapte feciori.  

b) ____________________________________________________________________________ 

Voievodul i-a chemat pe voinici la Cetatea Neamțului. 

 

 

9. Caută în text și transcrie câte două cuvinte care:                                                      4x2,5p= 10p 

- se scriu cu î ______________________________________ 

- se scriu cu â______________________________________ 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI                    Numele ____________________ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI                  Prenumele __________________ 

                                                                                                                   Şcoala______________________ 

                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                        Înv. /p.i.p.___________________ 

 

 

Concursul interjudețean 

,,PE URMELE LUI ȘTEFAN-VODĂ” 

Ediţia a IV-a, faza locală, 23 februarie 2018 

clasa a IV-a 

 

Notă: Se acordă din oficiu 10 puncte. 

Timpul de lucru: 90 minute 

 

Citiți cu atenție textul: 

„Ne lăsăm  spre  miazănoapte, pe plaiurile umbrite ale munţilor, în «Ţara Vrancii». Departe-

naintea noastră, se văd printre munţi, şerpuirile  apelor, şi-n lungul văilor albe, cu sclipiri de argint, se 

lămuresc satele, ca-ntr-o panoramă. Soarele scapătă către asfinţit, fuioare de nori izvorăsc din adâncuri, în 

tot cuprinsul e un farmec care ne spune c-am păşit pe pragul unei alte lumi. 

Într-adevăr, Vrancea e o altă lume. De aici s-abat Carpaţii, împingându-şi culmile spre 

miazănoapte. Din îndoitura lor se rup lungi şiruri de munţi: Giurgiul, Alunişul, Lapoşul, Culmea Neagră, 

Soveja, Zăbrăuţii, Lepşa, puternice braţe ce se desfac şi prind în arcurile lor mândrul plai al Vrancii, 

îngrămădindu-i codrii, satele şi izvoarele ca-ntr-o cetate uriaşă. 

«Era o babă vădană ş-avea şapte feciori…». Aşa-şi încep vrâncenii frumoasa lor legendă. «Şi cum 

sta bătrâna pe prispă şi torcea , către un amurg de seară, iată că tresare, de-un tropot venit de pe deal, un 

călăreţ se opreşte-n faţa ei, trudit, cu calul în spume.  

 – Sunt Ştefan, turcii ne-au călcat ţara, viu din război, oastea mi-i spartă… şi-s singur. 

 – Dumnezeu te-a îndreptat, stăpâne, la uşa mea. Am şapte feciori frumoşi şi voinici, şi mi-s dragi 

ca lumina ochilor… ai tăi sunt, Doamne. » 

În zori sunau din corn, pe munţii Moldovii, cei şapte voinici. Curgeau plăieşii roiuri de sub poalele 

codrilor. Oaste nouă ieşi ca din pământ. S-a pornit Domnul cu ea, într-un ceas bun, şi s-a lăsat pe 

neaşteptate asupra turcilor, care se credeau stăpâni pe ţară. Atunci a văzut Ştefan ce pot flăcăii 

Vrâncioaiei! Cădeau turbanele sub braţele lor, ca spicele sub secere. De dimineaţă până-n noapte a ţinut 

lupta. Iar când s-a întors marele Voievod, biruitor, în cuibul lui de vultur, la cetatea Neamţului, a chemat 

cu drag pe cei şapte voinici şi le-a zis: 

«Voi sunteţi şapte fraţi, în Vrancea sunt şapte munţi, ai voştri să fie de veci şi neam de neamul 

vostru să-i stăpânească-n pace! » 

Şi multă vreme răzeşii Vrancii singuri şi-au fost stăpâni…” 

( după Alexandru Vlahuță – „În Vrancea-Ștefan cel Mare și Vrâncioaia”) 

 

 

1. Completaţi enunţurile cu informaţii din text:       3x3p=9p 

a) Ştefan s-a oprit la casa Vrâncioaiei deoarece ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Vrâncioaia îşi trimite feciorii în luptă pentru că _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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c) Cei şapte voinici au fost chemaţi de voievod la Cetatea Neamţului pentru ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Formulaţi răspunsuri la următoarele întrebări:      3x3p=9p 

a) Cine l-a sprijinit pe Ştefan cel Mare să urce pe tronul Moldovei? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) În ce an şi împotriva cui a avut loc bătălia de la Vaslui? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Ce importanţă a avut domnia lui Ştefan cel Mare pentru Moldova? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Scrieţi trei adjective care îl caracterizează pe domnitorul Moldovei:    3x2p=6p 

__________________________; ___________________________; ____________________________. 

 

4. Descoperiţi, în text, două comparaţii şi transcrieţi-le pe rândurile următoare:  2x3p=6p 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele din text „deal”, „mi-i”, „cei” să fie scrise diferit:     3x4p=12p 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Scrieţi câte un substantiv şi câte un adjectiv formate de la următoarele verbe:         10x1p=10p 

a lămuri  → ___________________; __________________________; 

a izvorî   → ___________________; __________________________; 

a călca    → ___________________; __________________________; 

a stăpâni → ___________________; __________________________; 

a vedea   → ___________________; __________________________; 

 

7. Alcătuiţi două enunţuri în care cuvintele „viu” şi „nouă” să fie părţi de vorbire diferite de cele din 

text.                      2x5p=10p 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Clasa a IV-a 3 

 

 

8. Scrieţi punctele cardinale, apoi antonimele corespunzătoare termenilor de mai jos: 4x2p=8p 

miazănoapte → __________; _________________; 

asfințit         →  __________; _________________; 

 

 

9. Imaginaţi-vă un dialog de 8-10 replici între domnitorul Ştefan cel Mare şi cei şapte fraţi pe care  

i-a chemat la Cetatea Neamţului ca să-i răsplătească pentru vitejia lor.                       20 p 

 

În alcătuirea textului, veţi avea în vedere: 

 alegerea unui titlu sugestiv; 

 aşezarea corectă a textului în pagină; 

 exprimarea clară a ideilor; 

 aspectul îngrijit, caligrafic al scrisului şi respectarea regulilor de scriere corectă;  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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