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• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
• Timp de lucru: 15 minute pentru înțelegerea textului și 45 de minute pentru redactarea răspunsurilor. 

 
Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului.  
 

Spectacolul se încheiase, însă copilul nu se îndura să plece. Se apropiase binișor de mica scenă pe care 
scamatorul zăbovea. Punea pe rând în sacul fermecat bagheta argintie din care mai-nainte scosese o eșarfă 
purpurie, apoi pachetul magic cu cărți de joc care, la o fluturare a mâinii, se prefăcea în rotocol de fum, cutia 
mov de unde el ivise întâi un porumbel, apoi un iepuraș, iar la sfârșit o mică dansatoare. Lumea din jur se tot 
rărise, atrasă de miresmele îmbietoare venind de pe tarabele cu bunătăți multicolore ale atât de așteptatului 
Târg de Rusalii. În clipa când bătrânul se pregătea să-și scoată mantia lucitoare, copilul spuse încet, mai mult 
ca pentru sine: 

− Aș vrea și eu să-ntreb ceva… 
Deși vorbise în șoaptă, pe zgomotul de fond tot mai năvalnic, ca prin minune scamatorul îl auzi și se întoarse 

către el cu un zâmbet: 
− Ochi și urechi sunt numai pentru tine. Ce-ți dorești? 

Copilul bâigui c-un nod în gât: 
− Mi-ar trebui numaidecât un prieten… însă un prieten nevăzut, pe care numai eu să-l știu și să îl 

chem când mă simt singur. 
Monica Pillat, Semnul de taină 

Partea I                                                                                                                                                          24 de puncte 
 
1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) și câte unul cu sens opus (antonim) pentru termenii subliniați în 

text.             8 puncte 
2. Construiește o propoziție în care substantivul mantia, cu formă de plural, să fie subiect, iar predicatul să fie exprimat 

printr-un verb la timpul viitor.         8 puncte 
3. Rescrie enunțurile următoare, corectând toate greșelile:  

Argintii porumbei pe care ia scos scamatorul din mantie au zburat spre cer. 
Mica dansatoare cu ochii albaștrii numai cânta nicio melodie din repertoriul ei de altădată. 8 puncte 
 

Partea a II-a                                                                                                                                                    26 de puncte 
 
1. Prezintă, într-un enunț, o trăsătură a copilului din fragmentul dat, folosind o secvență semnificativă. 10 puncte 
2. Exprimă-ți opinia, în 30-50 de cuvinte, despre semnificația următoarei secvențe:  

− Mi-ar trebui numaidecât un prieten… însă un prieten nevăzut, pe care numai eu să-l știu și să îl chem 
când mă simt singur.          16 puncte 

Partea a III-a                                                                                                                                                30 de puncte 
 
Scrie o compunere, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o continuare a întâmplării din textul dat, 

păstrând titlul Semnul de taină. 
Vei avea în vedere următoarele repere: 

- folosirea numai a narațiunii și a descrierii (fără dialog); 
- prezentarea unei întâmplări care să continue evenimentul din fragmentul dat; 
- păstrarea legăturii dintre titlu și întâmplarea imaginată de tine; 
- respectarea trăsăturilor specifice unei narațiuni (evoluția logică a evenimentelor, prezența personajelor, 

frecvența verbelor etc.); 
- încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat.  

 
Notă! Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (vocabular potrivit, respectarea regulilor gramaticale, 
ortografia, punctuația, așezarea în pagină, lizibilitatea). 

 
SUCCES! 

 


