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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. 

Ceasuri întregi rămase Lupan în acel loc, uitând de toți cei aflați în preajma sa, depănând în minte firul 

pe care venise din mari depărtări, până ce, deodată, i se păru că din realitate trece într-o lume de basm. 

Deodată, o cortină uriașă se trase în fața sa și ținutul necunoscut se dezvălui într-o singură clipă, în lumini 

clare, până departe, la ocean. La început el rămase buimac, apoi deschise ochii mari, întrebându-se dacă nu 

visa, dacă în acest loc se afla el, cel viu, căpitanul „Speranței”, și nu fantoma sa. 

Nu, era el, dar pământul necunoscut își dezvăluise taina, strălucea, în culori neașteptate, uluitoare, 

fantastice, fiindcă toate se nășteau, și albul, și rozul, și verdele, și albastrul, ca printr-o vrăjitorie, din acel 

unic val de ceață care se topea. 

Și în această nereală împletire de imagini, iată ce putu distinge, după câteva clipe Anton Lupan. 

Radu Tudoran, Toate pânzele sus! 

Partea I              24 de puncte 

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător şi altul cu sens opus pentru termenii subliniați. 8 puncte 

2. Construiește câte o propoziție în care cuvintele necunoscut și verdele, din al doilea paragraf, să fie alte părți de

vorbire decât în textul dat, pe care le vei preciza.        8 puncte

3. Alcătuiește o propoziție dezvoltată, formată din patru termeni (părți de propoziție), în care să incluzi primul

substantiv cu rol de subiect, din fragmentul citat.       8 puncte

Partea a II-a      26 de puncte 

1. Prezintă, într-un enunţ dezvoltat, un sentiment/o stare a personajului, exemplificând cu o secvență din text.

10 puncte 

2. Explică, în 30-50 de cuvinte, înţelesul următoarei secvenţe: Deodată, o cortină uriașă se trase în fața sa și ținutul

necunoscut se dezvălui într-o singură clipă, în lumini clare, până departe, la ocean.   16 puncte

Partea a III-a      30 de puncte 

Într-o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care vei folosi numai narațiunea și descrierea, povesteşte o 

întâmplare deosebită, cu titlul Spre pământul tainei, având următorul început: Și în această nereală împletire de 

imagini, iată ce putu distinge, după câteva clipe Anton Lupan.  

Notă! Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări. 

SUCCES! 


