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 Toate subiectele sunt obligatorii.  
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
 Timp de lectură: 15 minute. Timp de lucru: 45 de minute. 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 
— Stăpânul acestui munte este un dragon care a venit aici în vremurile de odinioară, de pe meleaguri  

îndepărtate, chiar din Țara Dragonilor, istorisea moșul, în timp ce copiii îl priveau cu ochii măriți de spaimă. Pe atunci 
era un dragon tânăr și năbădăios care scuipa flăcări pe nări. Obosit după drum, căci străbătuse mii de leghe în zbor, s-
a culcușit înăuntrul muntelui, peste comoara pe care o adusese cu el: munți de aur și de nestemate, luate de la regii și 
împărații pribegi pe care i-a ucis când i-a întâlnit în calea sa. Din când în când sforăie sau tușește prin somn și din cauza 
asta vedem noi, de aici, din oraș, nori de fum și puzderie de scântei. Însă va fi vai și amar atunci când dragonul se va 
trezi! Din munte se vor revărsa râuri de foc care vor preface orașul în scrum. 

Copiii erau îngroziți de această parte a poveștii! Numai Gând-Pripit, un băiat orfan și tare sărac, visa cu ochii 
deschiși la comoara din măruntaiele muntelui. Gândea că, dacă va ajunge la munte și îi va lua dragonului măcar un sac 
cu galbeni, va avea o viață lipsită de griji.  „Mă voi apropia de dragon pâș-pâș și voi lua aurul fără ca el să se trezească! 
Adâncit în gândurile lui de dragon, nu va bănui nimic.” Într-adevăr, era atât de fascinat de bogățiile care îl așteptau, 
încât nu mai stătu nicio clipă pe gânduri, ca să chibzuiască mai bine, că doar de-aia se numea Gând-Pripit. Își luă o 
bocceluță* cu ceva de-ale gurii și porni în miez de iarnă spre munte. 

Merse el ce merse prin pustietatea plină de zăpadă, până când ajunse la un râu mare ce înconjura muntele. Pe 
nicăieri nu se vedea niciun podeț, însă băiatul își spuse că avea noroc că este iarnă, căci râul era înghețat bocnă. Își luă 
inima în dinți și se aventură pe gheața care, deși părea foarte groasă, începu să trosnească ușor sub pașii săi. 

Când era pe la mijlocul râului, Gând-Pripit auzi niște bocăneli. Când se uită mai bine, văzu sub gheață un om 
care lovea deznădăjduit cu pumnii suprafața netedă, ca de sticlă, zicând cu glas tânguitor:  

— Ajută-mă să ies de aici! 

Adina Popescu, Secretul muntelui care scuipă foc 

*bocceluță = legăturică. 
Partea I                                                                                                                                                       24 de puncte  

1. Notează câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) și câte un antonim (cuvânt cu sens opus)  potrivite pentru 
sensurile din text ale cuvintelor: „se va trezi”, „deznădăjduit”.      8 puncte 

2. Construiește o propoziție dezvoltată, al cărei subiect să fie exprimat prin substantivul „fum”, iar predicatul să fie 
reprezentat de un verb 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 Gând- Pripit pornește spre munte.    10 puncte 
2. Exprimă-ți opinia, în 30-50 de cuvinte,  în legătură cu înțelesul fragmentului: „Însă va fi vai și amar atunci când 

dragonul se va trezi! Din munte se vor revărsa râuri de foc care vor preface orașul în scrum.”   
            16 puncte 

 
Partea a III-a            30 de puncte 

Povestește, în 100 -150 de cuvinte, conținutul/întâmplările desfășurate în fragmentul selectat din opera Secretul 
muntelui care scuipă foc, de Adina Popescu. 

 
În redactarea povestirii, vei avea în vedere:  

- relatarea  detaliată a întâmplărilor, dovedind înțelegerea textului;  
- prezentarea succesiunii logice a evenimentelor;  
- folosirea persoanei a treia; 
- utilizarea corectă a timpurilor verbale; 
- 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! 


