Concursul „Micii alecsandrişti”
Model
Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
„Peștele deschise o gură rotundă și păru să ofteze. Îi privi pe Malila și pe Val, apoi rosti cu o
voce ostenită:
- Așadar nu sunteți de pe tărâmul nostru. Veniți de pe Pământ, așa-i? [...]
- Da, de-acolo venim. Avem nevoie de ajutorul și îndrumarea Caracatiței. [...] Ni s-a spus că
este o caracatiță vindecătoare. E adevărat?
- E adevărat. Totuși să nu credeți că e vorba de medicină obișnuită. Ce face ea nu seamănă cu
nimic din ce se întâmplă în ape sau pe uscat în lumea vindecătorilor. Singurul leac folosit de Ela sunt
poveștile.
- Poveștile? căscă Val ochii plin de neîncredere.
- Viețuitoarele din adâncul oceanului se îmbolnăvesc ca și cele aflate sus la voi, pe pământ. [...]
Și când unul dintre noi se îmbolnăvește, dă fuga la Ela, se așază pe una din ventuze și ascultă o
poveste. Pe măsură ce cuvintele poveștii se rânduiesc, rana începe să se închidă, vânătaia dispare, aripa
crește la loc, solzii se refac, durerile se risipesc și așa mai departe. Însă nu doar boli de felul acesta
vindecă Ela. Acestea sunt pentru ea o nimica toată. Ea se-ngrijește mai ales de suferințe ale sufletului.
[...]
- Suferințe ale sufletului? Adică doruri, și nostalgii, și tristeți? întrebă Malila.”
(Ana Alfianu, „Val și Cetatea Sufletului”)
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus) pentru
fiecare dintre cuvintele: ostenită și se risipesc.
2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alte două moduri decât în text a structurii aflate.
3. Alcătuiește o propoziție despre ocean, formată din cel puțin 5 termeni, în care să se afle: un adjectiv
de genul feminin și un predicat exprimat prin verb la viitor, care să fie înrudit ca formă și ca înțeles
(din aceeași familie de cuvinte) cu termenul suflet.
4. Precizează două efecte ale poveștilor spuse de Caracatița Ela.
5. Explică, în 4-5 rânduri, înțelesul următorului enunț: Însă nu doar boli de felul acesta vindecă Ela.
Acestea sunt pentru ea o nimica toată. Ea se-ngrijește mai ales de suferințe ale sufletului.
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Valorificând sugestiile textului dat, redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, care să fie
o poveste cu puterea de a vindeca dorul unui personaj din textul de la subiectul I. Compunerea se va
incheia cu secvența: Poveștile transportă amintirile noastre din cele mai îndepărtate timpuri . Vei da
compunerii tale un titlu potrivit.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
SUCCES!

