LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Model 3
Inițial, autorii au publicat volumul singuri, punându-și toate eforturile, speranțele și
banii în această minunată operă a imaginației. Apoi, zvonul despre această carte grozavă a
ajuns și la mine - dar se epuizase tirajul! În cele din urmă, am dat de urma unuia dintre cei doi
autori și am săpat mai adânc în lumea creației lor, întunecoasă și misterioasă, pentru a vă oferi
o formă îmbogățită a aventurii descrise de ei. Și așa s-a născut această carte extraordinară:
TUNELE!
Dintotdeauna am iubit ideea unei lumi subpământene misterioase, atât de aproape încât
să poți să sapi până la ea... dar nu mi-am închipuit niciodată că ar putea fi într-atât de stranie!
(Barry Cuningham, editor, notă de prezentare pentru romanul ”Tunele” de Roderick
Gordon & Brian Williams)
I. Scrie răspunsuri pentru fiecare din cerinţele de mai jos :
1.( 6 p.) Indică câte un cuvânt cu înțeles asemănător pentru : volumul și stranie.
2. ( 6 p. ) Precizează câte un cuvânt cu înțeles opus pentru : întunecoasă și îmbogățită.
3. ( 6 p. ) Alcătuiește o propoziție în care cuvântul se epuizase să fie folosit cu alt înțeles
decât în text.
4.(4 p ) Desparte în silabe cuvintele : misterioasă, subpământene, dintotdeauna,
minunată.
5. (4 p) Construiește enunțuri cu ortogramele cuvintelor : s-ar, i-au, neam, var
6. (6 p. ) Extrage din text : două substantive comune, două verbe, un numeral și un
pronume.
7. ( 4 p. ) Precizează ce sunt ca părți de propoziție cuvintele subliniate .
II. Înțelegerea textului
1. ( 4 p. ) Transcrie din text o secvență din care se desprinde o însușire a romanului
”Tunele”.
2. ( 40 p. ) Prezintă o aventură de salvare a prietenului tău dintr-o lume subpământeană
într-o compunere de 100-150 de cuvinte.
Pentru a realiza compunerea, vei avea în vedere :
 (3 puncte) precizarea motivului pentru care prietenul tău avea nevoie de a fi salvat;
 (10 puncte) prezentarea a două calități ale lumii de dedesubt pe care ți-ai imaginat-o.
 (13 puncte) să povestești o scurtă întâmplare în care ați fost implicați tu și prietenul
tău în lumea subpământeană;
 (10 puncte) să respecţi regulile de ortografie şi de punctuaţie;
 (2 puncte) să respecţi numărul de cuvinte precizat în cerinţă.
NOTĂ : Punctaj total 100 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

