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Partea I (20 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă sarcinile de lucru:  

 
A fost odată un hobbit care locuia într-o gaură în pământ. Nu era o vizuină din acelea antipatice, murdare sau 

umede, pline de capete sau cozi de viermi şi cu miros de mâl; nu era nici nisipoasă sau lipsită de apă, sau o vizuină în 
care să n-ai pe ce să te aşezi sau pe ce să mănânci; era o vizuină de hobbit, şi asta înseamnă confort. 
  

Avea o uşă rotundă ca un hublou, vopsită în verde, şi drept în mijlocul ei era o clanţă ca un buton de alamă, 
galbenă şi lucioasă. Uşa dădea pe un culoar în formă de tub, ca un tunel; dar un tunel cât se poate de confortabil,fără 
fum, cu pereţii căptuşiţi cu lemn, cu dale pe jos şi cu covor, cu scaune lustruite şi multe, multe cuiere pentru haine şi 
pălării — pentru că hobbitul era întotdeauna bucuros de oaspeţi. Tunelul şerpuia şi tot şerpuia,pătrunzând pe ocolite 
pînă în inima Dealului — "Dealul", aşa îi spunea toată lumea, cale de mai mulţi kilometri în jur. Tunelul avea multe uşi 
mici şi rotunde, întâi pe o parte, apoi pe cealaltă. Etaj nu exista. Aşa e la hobbiţi. Dormitoarele, băile, beciurile, cămările 
(multe cămări!), dulapurile (avea încăperi întregi pentru haine!), bucătăriile, sufrageriile, toate erau la acelaşi nivel şi 
dădeau pe acelaşi culoar. Cele mai bune încăperi erau cele de pe partea stângă (îndată după intrare); erau singurele care 
aveau ferestre,ferestre rotunde, îngropate adânc în Perete; dădeau în grădina lui şi în pajiştile care se întindeau dincolo 
de grădină, coborând până la râu. 
  

Hobbitul de care vă vorbesc era un hobbit cu stare şi numele lui era Baggins. Familia Baggins trăia pe lângă Deal 
de când lumea şi toţi o considerau foarte respectabilă, nu numai pentru că cei mai mulţi dintre membrii ei erau buni 
gospodari, dar şi pentru că nu făcuseră niciodată nimic neaşteptat; ştiai perfect ce va spune un Baggins despre o 
problemă sau alta, fără să-ţi mai baţi capul să-l întrebi. Povestea de faţă este despre un membru al familiei Baggins care 
s-a trezit antrenat într-o aventură,făcând şi spunând lucruri cu totul neaşteptate, cu care ocazie şi-a pierdut respectul 
vecinilor şi, în schimb, a câştigat... ei, o să vedeţi dacă, până la urmă a câştigat ceva. 
        (J.R.R. Tolkien, Hobbitul) 
 
 

1. Identifică patru repere spațiale întâlnite în text; (2 puncte) 

2. Încercuieşte varianta/variantele corecte de răspuns: 

a. Locuința hobbitului era o vizuină antipatică; b. Hobbitul este întotdeauna bucuros de osapeți c. 

Familia Baggins trăia lângă deal; d.  Până la urmă, hobbitul a câștigat ceva; (2 puncte) 

3. Explică, în 5-10 rânduri, de ce era familia Baggins foarte respectată; (4 puncte) 

4. Scrie patru caracteristici ale locuinței hobbitului; (4 puncte) 

5. Alcătuiește un text de 45-50 de cuvinte, în care să prezinți un personaj de care îți amintește hobbitul. 

(8 puncte) 

 



 

 

Partea a II-a (20 de puncte) 
Se dă textul:  
 

Unul dintre cele mai inovative proiecte în construcţii este aplicat cu succes la Iaşi. „Casa hobbit“ inspirată din 
celebra serie „Stăpânul inelelor“ a fost reinterpretată şi construită în satul Cercu, din comuna Bârnova. Iniţiativa îi 
aparţine asistentului universitar George Ţăranu care predă la Facultatea de Construcţii. Acesta a ales să-şi construiască 
viitoarea locuinţă printr-un proiect unic atât prin arhitectură, cât şi prin protecţia termică. Construcţia este semi-
îngropată în pământ, ceea ce îi conferă performanţă energetică pe tot parcursul anului. 

Casa hobbit desprinsă din romanele lui Tolkien a fost adaptată şi în alte ţări precum Marea Britanie sau Suedia şi a 
ajuns transpusă şi la Iaşi printr-o întâmplare fericită. George Ţăranu intenţiona iniţial să ridice o casă clasică, cu parter, 
mansardă şi garaj în locul locuinţei bătrâneşti de peste 80 de ani care se afla pe coasta dealului din satul Cercu. Inginerul 
constructor a cumpărat terenul acum câţiva ani însă, din cauza poziţionării dificile a proprietăţii, a început să caute 
soluţii alternative pentru construcţia casei. Propunerea nonconformistă a venit din partea profesorului Mihai Budescu, 
iar proiectul a fost pus pe hârtie de arhitectul Horia Ţundrea. După măsurători şi studii geologice a terenului, „casa 
hobbit“ a intrat în şantier. 

După şase luni de lucrări, casa este ridicată acum la „roşu“. Construcţia are o suprafaţă utilă de 180 mp şi a fost 
poziţionată în aşa măsură încât toate geamurile să surprindă lumina pe toată durata zilei. Celelalte faţade ale locuinţei, 
inclusiv acoperişul, urmează să fie îngropate sub pământ. De altfel, structura de rezistenţă a fost proiectată astfel încât 
să preia din greutatea umpluturilor de pământ, iar hidroizolaţia, să prevină infiltraţiile. Tot pământul din jurul construc-
ţiei va înmagazina căldură în timpul verii şi va încălzi prin transfer termic locuinţa pe timpul iernii. Pe lângă aceasta, casa 
a fost prevăzută cu un sistem de tuburi ventilate natural care va răci camerele pe timp de vară şi le va încălzi, în sezon 
friguros. 

                 
 

1. Transcrie 2 structuri care descriu locuința asistentului universitar George Țăranu; (2 puncte) 

2. Explică de ce a optat proprietarul pentru construcția acestui tip de locuință; (4 puncte) 

3. Așază structurile următoare în ordine cronologică: (4 puncte) 

a. casa este ridicată acum la „roşu“; b) Inginerul constructor a cumpărat terenul acum câţiva ani; c) Construcţia are o 

suprafaţă utilă de 180 mp; d) casa a fost prevăzută cu un sistem de tuburi ventilate natural; 

4. Explică, într-o frază sensul următoarei structuri: „Casa hobbit“ inspirată din celebra serie „Stăpânul inelelor“ a 

fost reinterpretată şi construită în satul Cercu, din comuna Bârnova. (3 puncte) 

5. Descrie, în 30 - 40 de cuvinte, ce fel de casă intenționa să-și construiască proprietarul. (7 puncte) 

 

Partea a III-a (50 de puncte) 

1. Scrie de unde s-a inspirat profesorul ieșean, atunci când și-a construit casa. (4 puncte) 

2. Găsește două asemănări între locuința hobbitului și „casa hobbit” din Iași. (8 puncte) 

3. Explică, într-o frază, care sunt oamenii implicați în construcția „casei hobbit” din Iași.(4 puncte) 

4. Într-un text de 10-15 rânduri, povestește o întâmplare legată de o idee  deosebită pe care ai avut-o. (14 

puncte) 
5. Scrie o compunere de 15 – 20 de rânduri, în care să îți imaginezi întâlnirea cu un hobbit. (20 puncte) 

 

 Succes! 


