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➢ Toate subiectele sunt obligatorii.
➢ Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
➢ Timpul de lucru: 45 de minute.
Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:
La una dintre aceste vizite ne-a adus Fram, ursul polar și am simțit amândouă că plutim de fericire cu cărțoiul
cât noi de mare în brațe. Aveam șapte - opt ani și începeam să descoperim magia cărților, după ce până atunci bunicul
Octavian ne citise absolut în fiecare zi, fără nicio excepție, pentru somnul de după-amiază (al lui, pentru că noi îl
așteptam, răsfoind cartea și oprindu-ne la câte o poză, să se trezească).[...]
Am citit în vara aceea Fram, ursul polar, umăr la umăr cu Sabi deasupra aceleiași pagini, cu sentimentul cu
care cei dintâi misionari vor fi citit probabil Scripturile: lumea în frunte cu mine era mântuită câtă vreme se scriau
cărți serioase pentru copii, cine știe câte vor fi fost deja scrise. Mă simțeam salvată de la o viață banală, plictisitoare,
trăită înaintea mea de alții. Aveau să mai treacă mulți ani până să aflu povestea din spatele acelui cadou primit de
mine și de Sabi.
Simona Antonescu, În umbra ei
*misionari=
*Scripturile=
Partea I
24 de puncte
1. Notează câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) și câte un antonim (cuvânt cu sens opus) potrivite pe ntru
sensurile din text ale cuvintelor: excepție, răsfoind.
8 puncte
2. Construiește o propoziție alcătuită din cinci termeni, despre magia cărților, în care predicatul să fie exprimat
prin verbul a afla, la timpul viitor.
8 puncte
3. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de punctuație și de ortografie.
8 puncte
Fi liniștit, omu-le, pentru că vei ieșii de sub gheață
Partea a II-a
26 de puncte
1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care cele două fete „pluteau de fericire”.
10 puncte
2. Explică, în 30-50 de cuvinte, înțelesul fragmentului: Mă simțeam salvată de la o viață banală, plictisitoare,
trăită înaintea mea de alții.
16 puncte
Partea a III-a
30 de puncte
Imaginează-ți că ești personajul principal din fragment, ajuns la maturitate.
Scrie, într-o compunere de cel puțin 150 de cuvinte, „povestea din spatele acelui cadou primit” în
copilărie.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
• respectarea celor trei părți ale unei compuneri;
• folosirea descrierii și a narațiunii (fără dialog);
• prezentarea unei întâmplări care să se raporteze la cadoul primit
• respectarea trăsăturilor specifice unei narațiuni (de exemplu: respectarea evoluției logice a
evenimentelor, prezența personajelor/participanților, frecvența verbelor etc)
• 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!

