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Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

40 de puncte

Citeşte următorul text:
Mâncând lupul chiar ca zece,
Era aproape să se-nece
Cu un os ce-n gât stătusă;
În zadar, sărmanul, tusă,
Căci d-a-l scoate
Nu mai poate,
Și-i să pară c-a să moară.
Când, văzând pe o cocoară,
Semn-i face cu picior
Ca să-i deie agiutor.
Iată, pasărea ghibace
Operația-i face,
Ș-acel os
Din gât i-au scos.
Apoi cere legiuită
Pentru lucru mulțămită!
— Mulțămită! – lupu-i zice,
Oare nu ești tu ferice
Că din gât nesățios
Capul teafăr ți l-ai scos?
Sărmănico, fugi din drum,
De mă sperii, te sugrum!
Gheorghe Asachi, Lupul și cucoara
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: teafăr, fugi. 4 puncte
2. Menționează rolul liniei de dialog din secvența: — Mulțămită!.
4 puncte
3. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului a face.
4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din versurile: Când, văzând pe o cocoară,/Semn-i face cu
picior / Ca să-i deie agiutor. / Iată, pasărea ghibace / Operația-i face.
4 puncte
5. Numește două moduri de expunere identificate în text.
4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care cocorul așteaptă mulţumire.
4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia
literară fabulă a textului dat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să precizezi două trăsături ale fabulei;
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
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SUBIECTUL al II-lea
36 de puncte
Citește următorul text:
Cel mai bine adaptat șoim la viața de oraș este vânturelul roșu („Falco tinnunculus”). Este, de fapt,
șoimul pe care îl vom întâlni cel mai des pe continentul european, o pasăre capabilă să vadă în spectru
UV […]. Se instalează fără probleme în nișele de clădiri, în aerisirile de la debara sau de la baie, uneori
și în jardiniera unde s-au uscat mușcatele de acum un an. Dar, de departe, cel mai important oaspete
din orașe este șoimul călător („Falco peregrinus”). Este cea mai rapidă viețuitoare de pe planetă. Da,
este încă şi mai rapid decât ghepardul. Atunci când se lansează în picaj, un șoim călător atinge viteze
care trec de 330 de kilometri pe oră. Când șoimul călător trece pe deasupra Pieții Universității, stolurile
de porumbei învață cât de confortabil este totuși să stai la înghesuială sub o grindă. Un porumbel matur
nu are nicio șansă în fața unui asemenea răpitor. Nici nu mai e de mirare că o pereche de șoimi călători
trece în patrulare peste Parcul Natural Văcărești, locul unde au fost observate peste 140 de specii de
păsări sălbatice.
După ciori și porumbei, pe care oamenii îi urăsc pentru mizeria pe care o fac, probabil că păsările
cele mai detestate din România sunt uliii. Nu există columbofil* care să nu se teamă de ghearele unui
uliu porumbar. La țară, doar apariția unei siluete de răpitor duce la golirea poieții de găini. […] Pentru uliu
nu e greu, strânge aripile, vine în picaj și „preia” din voleu tânăra pasăre de curte care nu s-a mișcat vioi
la semnalul de alarmă. Pentru țăranul român, diferența dintre uliul porumbar și cel păsărar contează prea
puțin. Dacă ajungem la finețuri precum șorecar comun, mare sau încălțat, rezultatul e același. Poate doar
la viespar și la șerpar să se manifeste o toleranță mai mare, dar nimic nu întrece furia columbofililor. Nu
au fost puține cazurile când oamenii au investit mult în porumbei de curse sau ornamentali și s-au trezit
cu stolul zburătăcit. Replica a fost simplă și crudă – capcane cu care să fie prinse răpitoarele.
Ovidiu Neculai Bufnilă, De la șoimi la acvile, în Dilema veche, nr. 743/2018
*columbofil – crescător de porumbei

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– numele celei mai rapide viețuitoare de pe pământ;
– locul unde au fost observate peste 140 de specii e păsări sălbatice.
4 puncte
2. Scrie numele autorului și denumirea publicației din care a fost preluat fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează gradul de comparație și genul adjectivelor subliniate în textul dat.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: dar nimic nu întrece furia columbofililor.
4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, propozițiile subordonate, precizând felul acestora: Nici nu mai e de
mirare că o pereche de șoimi călători trece în patrulare peste Parcul Natural Văcărești, locul unde au
fost observate peste 140 de specii de păsări sălbatice.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă, introdusă prin adverbul relativ când.
4 puncte
B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare cu un
porumbel.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
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