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Subiectul I (60 de puncte)
Se dă textul:
Pe lacul luciu  din grădina cu florile neclintite de nicio adiere,  cu crengile  

nestrăbătute de niciun foşnet, pe lacul adormit că pare o uriaşă lespede de cristal ce  
acoperă  o  altă  grădină  fermecată,  lebăda  -  bărbatul  rămas  singur  -  trece  ca  o  
închipuire, alb ca zăpada, cu aripile ca două scoici de argint. [...] 

Sus, pe bolta adâncă, stelele au pălit; în haosul albastru, luceafărul sclipeşte  
tainic, strălucitor, purtând parcă în văpaia lui viaţa tuturor lumilor cereşti, a lumilor 
veşnic călătoare în necuprinsul firii.

Şi  cum,  jos,  lebăda  sidefează  faţa apei,  sus,  luceafărul  luminează  întinsul  
tăriei.  Numai ei doi sunt  pâlpâirile nopţii  acesteia, în care  lumea pare adâncită  
într-un somn de moarte ...

( Emil Gârleanu, Singuraticii )
*lespede: placă de piatră naturală de dimensiuni mari;
*haos: spaţiu nemărginit, cufundat în întuneric.

Cerinţe:
1. Explică, în trei-patru rânduri, înţelesul fragmentului: trece ca o închipuire, alb  

ca zăpada, cu aripile ca două scoici de argint.
2. Ilustrează,  în  propoziţii,  două  sensuri  diferite  ale  verbului  a  (se)  purta,  

precizându-le în paranteză.
3. Construieşte enunţuri în care numai şi ca să se scrie altfel decât în textul dat.
4. Menţionează  valorile  morfologice  (părţile  de  vorbire)  ale   cuvintelor: 

neclintite, acoperă, lui, întinsul, doi.
5. Precizează funcţiile sintactice (părţile de propoziţie) ale cuvintelor subliniate în 

text.
6. Alcătuieşte o propoziţie formată din cinci termeni, în care substantivul  lac să 

fie complement şi substantivul stele să fie atribut.

Subiectul II (30 de puncte)

Redactează  o  compunere  de  15-20  de  rânduri,  în  care  să  povesteşti  o 
întâmplare deosebită, ale cărei personaje să fie luceafărul şi o lebădă. 

Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii tale!

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES !

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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