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11 martie 2017
Varianta 2

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
 Timpul de lucru: 45 de minute.
Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului-suport.
─ Și tot Zăpada va aduce, ca pe un alai nevăzut, poveștile! Luna bătea din palme de bucurie, ca și cum
ar fi inventat cea mai frumoasă jucărie din lume. (Și cam așa și era!) Da, da: POVEȘTILE! Poveștile cu iarnă, cu
zăpadă, cu urși polari și sănii cu zurgălăi...
─ Stai puțin c-am amețit, recunoscu Pământul.
─ [...] Numai că, în urma zăpezii, tu, Pământule, vei fi frumos. Vei avea obrajii acoperiți de ghiocei și
viorele... Vei avea muguri în copaci, iar apele tale vor fi limpezi, izbăvite de noroaie... Îți dăruiesc, astfel,
Primăvara! Adică un anotimp care va fi adus pe aripa rândunelelor și așezat pe un covor de iarbă nouă. În
trena primăverii vor răsări poveștile cu animale și cu flori... – Vai de mine și de mine! Am obosit... mai spuse
Luna. Ți-am născocit prea multe daruri dintr-odată... se văită ea, lăudându-se, de fapt. Da, da. Am obosit de
tot. Mă duc să mă culc, mai spuse Luna-Vrăjitoare, căscând ușurel. Culcă-te și tu, Pământule! Acum e liniște.
(Silvia Kerim, Luna inventează anotimpuri)
Partea I

24 de puncte

1. Alcătuiește două propoziții în care să folosești, cu alte sensuri, două cuvinte selectate de tine din text.
8 puncte
2. Indică ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în textul de mai sus.

8 puncte

3. Transformă secvența „În trena primăverii vor răsări poveștile cu animale și cu flori.” într-o propoziție
simplă, precizându-i părțile componente.

8 puncte

Partea a II-a

26 de puncte

1. Motivează, într-un enunț dezvoltat, scrierea cu literă mare a substantivului „Zăpadă”.

10 puncte

2. Explică, în 20-30 de cuvinte, înțelesul fragmentului: „Vei avea obrajii acoperiți de ghiocei și viorele... Vei
avea muguri în copaci, iar apele tale vor fi limpezi”.

Partea a III-a

16 puncte

40 de puncte

Într-un text de cel puțin 150 de cuvinte, imaginează-ți o întâmplare în care Luna este personajul
principal. Păstrează titlul fragmentului citat: Luna inventează anotimpuri.
Vei avea în vedere:
 prezenţa celor trei părți ale unei compuneri;
 respectarea cerinței formulate mai sus;
 utilizarea numai a narațiunii și a descrierii;
 originalitatea compunerii;
 respectarea normelor gramaticale, ortografice, de punctuaţie și de așezare în pagină;
 încadrarea în numărul de cuvinte precizat.
SUCCES!

