
 

1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de 60 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea 

subiectelor către elevi. 
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28 mai 2011  
 

 
Subiectul I (60 de puncte) 
  
Se dă textul: 
         Trecea prin codri pustii, prin munţi cu fruntea ninsă şi, când răsărea dintre 
stânci bătrâne luna cea palidă [...] atunci vedea din când în când câte-o streanţă 
uriaşă atârnată de cer, ce înconjura cu poalele ei vârful vreunui munte. Când se 
lumină de ziuă, Făt-Frumos vede că şirul munţilor dă într-o mare verde şi întinsă, ce 
trăieşte în mii de valuri senine, strălucite, cari treieră aria mării încet şi melodios, 
până unde ochiul se pierde în albastrul cerului şi în verdele mării. În capătul şirului 
de munţi, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreaţă stâncă de granit, din 
care răsărea ca un cuib alb o cetate frumoasă, care, de albă ce era, părea poleită cu 
argint. Din zidurile arcate răsăreau ferestre strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă 
se zărea, printre oale de flori, un cap de fată oacheş şi visător, ca o noapte de vară. 

(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă) 
*Streanţă -  zdreanţă 
*Oacheş - brunet 
Cerinţe 

1. Transcrie un fragment care să indice timpul şi un fragment care să indice locul 
întâmplării din textul citat. Fiecare fragment va conţine maximum zece 
cuvinte. 

2. Propune câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: pustii, atârnată, drept,  
se oglindea, măreaţă. 

3. Construieşte enunţuri în care mii  şi iar  să se scrie altfel decât în textul dat. 
4. Notează două cuvinte înrudite cu termenul verde. 
5. Precizează ce părţi de propoziţie reprezintă cuvintele subliniate. 
6. Indică părţile de vorbire reprezentate în text de cuvintele albastrul şi mare şi 

construieşte apoi propoziţii, în care acestea să devină alte părţi de vorbire, fără 
a le schimba forma. Precizează aceste părţi de vorbire. 

 
Subiectul II (30 de puncte) 
 
 Imaginează-ţi că ai călătorit în lumea basmelor. Scrie o compunere în care să 
povesteşti  o întâmplare deosebită pe care ai trăit-o în această călătorie. Dă un titlu 
expresiv compunerii. 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
SUCCES ! 


