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➢ Toate subiectele sunt obligatorii.
➢ Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
➢ Timpul de lucru: 45 de minute. Timp de lectură: 15 minute
Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:
Amintindu-și acei ani din prima copilărie, Nimo nu simțise deloc lungimea drumului străbătut, așa că rămase
surprins, atunci când se trezi la Universitate, fix în dreptul statuilor de care vorbiseră, el și Imran, cu numai câteva ore în
urmă. Mihai Viteazul era tot cu mâna stângă ridicată, făcându-și de lucru cu toporișca. Gheorghe Lazăr încă nu terminase
de citit volumul său zdrențuit, dar nici nu lăsa de înțeles că o va face cândva . Spiru Haret era în continuare încruntat,
poate și de la proiectoarele1 montate pe soclu2. Pesemne că razele de lumină artificială îi intrau direct în ochi, iar asta îi
încrețise fața și îi pleoștise și mai mult mustața care părea că dă îndrăzneață din aripi.[…]
Nimo simțise acea emoție stranie plutind în aer, așa că își înteți pașii, încercând să se îndepărteze cât mai repede
de zona aceea. Ar fi vrut să dea iute de niște oameni, să le audă vocile înșirând nimicurile obișnuite, să le suporte glumele
și râsetele puternice sau chiar convorbirile purtate în gura mare la mobil. Le-ar fi iertat orice și le-ar fi suportat lipsa de
bună-cuviință, doar să nu mai fie singur în ghemotocul întunecat al serii târzii. Unde dipăruseră oare cu toții? Îi înghițise
umbra cenușie a nopții? Cu câteva minute mai devreme, bulevardul era încă plin de curioși. Iar acum, la nicio stradă
distanță, nu mai putea zări chipul nimănui.
Chiar atunci, un scrâșnet teribil despică nemișcarea colțului de oraș.
Călin Torsan, Prieten cu umbra
1. proiectoarele – reflectoarele.
2. soclu – suport, postament.

Partea a I

24 de puncte

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensurile din text ale cuvintelor subliniate.
8 puncte
2. Transcrie, din textul dat, un substantiv comun de genul masculin, un verb la timpul viitor, un adjectiv și un
pronume personal.
8 puncte
3. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de ortografie:
Îndepărtânduse de statuia aceia, Nimo a văzut cenușii nori care prevesteau o furtună, așa că
trebuia să-și continuie drumul spre casă.
8 puncte
Partea a II-a

26 de puncte

1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care Nimo încearcă să se îndepărteze de zona unde se află.
10 puncte
2. Exprimă-ți, în 30-50 de cuvinte, opinia în legătură cu înțelesul fragmentului: Unde dipăruseră oare cu toții? Îi
înghițise umbra cenușie a nopții?
16 puncte
Partea a III-a

30 de puncte

Imaginează-ți că ești Nimo și că statuia lui Mihai Viteazul prinde viață. Scrie o compunere de cel puțin 150
de cuvinte, cu titlul Viața secretă a statuilor, în care să povestești o întâmplare ce se desfășoară în cadrul
conturat în fragmentul dat.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
• respectarea celor trei părți ale unei compuneri;
• folosirea descrierii și a narațiunii la persoana I (fără dialog);
• adecvarea conținutului la titlu;

•
•

prezenţa cadrului conturat în textul-suport;
încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat.

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (vocabular adecvat conținutului – 2 puncte; respectarea
normelor gramaticale – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea corectă a textului în pagină –
1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
SUCCES!

