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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: 

După-amiezele acestea de toamnă, sfârșiturile de vacanță, când cei mari nu mai aveau timp să ordoneze 

somnul cel nesuferit de peste zi, erau pe placul Ilincăi și al lui Călin. Promiteau că vor fi cuminți și o zbugheau în 

podul plin de praf, care îi primea întotdeauna ca pe niște prieteni dragi. 

Undeva, în spate, acolo unde lumina nu ajungea niciodată, iar lucrurile erau mai degrabă închipuite pe 

locurile lor decât văzute cu adevărat, cufărul cel mare îi aștepta. 

Prinseră capacul greu cu amândouă mâinile și-l ridicară, făcând balamalele să scârțâie. 

— O pălărie, o pătură, o pernă, altă rochie, începu fetița să enumere, pe măsură ce scotea lucrurile din cufăr 

și le așeza alături, după o foarte scurtă cercetare. 

— Nimic interesant, spuse Călin. Hai pe-afară! 

－Mai stai puțin, îl rugă Ilinca, iar respirația ei se precipită fără voie, ca și cum inima i-ar fi arătat că se 

apropie de lucruri cu alte înțelesuri sau poate era numai vraja sfârșitului de vacanță, care punea în orice joacă nouă 

un fel de tristeți pe care cei doi frați abia începeau să le deslușească. 

Aveau șapte ani și se pregăteau să intre în clasa întâi. Dintotdeauna se sprijiniseră unul pe celălalt, făcând 

momentele încordate să pară mult mai ușoare... 

— Un manuscris! Glasul Ilincăi tulbură liniștea podului și descoperirea o făcu să țâșnească drept în picioare, 

scăpând capătul ei de capac din mâini. 

Rămas numai în seama lui Călin, capacul cel greu al cufărului gemu o dată prelung, apoi scăpă din mâna 

băiatului și se deschise de tot, izbindu-se cu un pocnet de perete. Pe fundul cufărului, pe jumătate acoperit de o ie 

mâncată de molii, se zărea un cărțoi mai gros decât cartea de bucate a mamei. 

Simona Antonescu, Decebal și un solomonar misterios 

Partea I            24 de puncte  

1. Notează patru termeni din familia de cuvinte a substantivului „vrajă”.    8 puncte 

2. Transformă ultima propoziție din fragment în propoziție simplă.     8 puncte 

3. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de punctuație și de ortografie:    8 puncte 

Nu fă zgomot, deoarece iam promis sorei bunicii că nu vom lua nimic din pod 

 

Partea a II-a            26 de puncte 

 

1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care Călin a scăpat din mână capacul greu al cufărului. 10 puncte 

2. Într-un text de 30-50 de cuvinte, exprimă-ți opinia în legătură cu înțelesul secvenței: „... poate era numai vraja 

sfârșitului de vacanță, care punea în orice joacă nouă un fel de tristeți pe care cei doi frați abia începeau să le 

deslușească.”            16 puncte 

 

Partea a III-a            30 de puncte 

Imaginează-ți că ești autorul manuscrisului pe care l-au găsit cei doi frați, Călin și Ilinca, personajele din 

fragmentul dat. Povestește o întâmplare petrecută în momentul în care ai pierdut acest manuscris. 

 

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); 

 prezentarea unei întâmplări petrecute în momentul pierderii manuscrisului; 

 respectarea trăsăturilor specifice unei narațiuni (de exemplu: respectarea evoluției logice a 

evenimenetelor, 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! 


