Model 2022
Concursul „Micii alecsandrişti”
Test propus de profesor Alla Apopei
Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
„ – Eu sunt ziarist, e altceva. Trebuie să scriu despre ceea ce se întâmplă în jurul meu, trebuie să
captez semnalele, să am privirea atentă, trebuie să știu să spun oamenilor ceea ce ei nu știu, să-i
informez, să le spun adevărul, în așa fel încât să poată apoi estima, să poată alege. Și trebuie să-i
și ajut, acolo unde e posibil.
– Vezi că aveam dreptate? Ajuți oamenii și nu te temi de nimic. Ești un supererou! Și am zâmbit.
El mi-a ciufulit părul și a răspuns:
– Dacă vei continua s-o repeți, voi începe să cred cu adevărat că am superputeri! Apoi a devenit
serios și a adăugat: Dar, Mimi, important e să ne amintim întotdeauna că suntem oameni și nu
dispunem de nicio putere, că nu suntem infailibili, că greșim și deseori ne plătim scump greșelile.
Să te simți invincibil nu e ceva bun, pentru că te face să comiți greșeli, să subestimezi semnale, să
nu-ți dai seama de precaritatea lucrurilor. Ceea ce ne face umani, și din cauza asta speciali, sunt
propriile noastre slăbiciuni, defectele, dacă vrei să le spui așa. ”
(Lorenzo Marone, Un băiat ca toți ceilalți )
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus)
pentru fiecare dintre cuvintele: estima și infailibil.
2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alte două moduri decât în text a structurii semnale.
3. Alcătuiește o propoziție despre adevăr, formată din 5 termeni, în care să se afle: un pronume la
numărul plural, un adjectiv la genul neutru și un predicat exprimat prin verb la viitor.
4. Indică patru calități ale ziaristului, descoperite în fragmentul dat.
5. Explică, în 4-5 rânduri, înțelesul următorului enunț: „Să te simți invincibil nu e ceva bun, pentru
că te face să comiți greșeli, să subestimezi semnale, să nu-ți dai seama de precaritatea lucrurilor.”
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, în care să povestești o întâmplare deosebită cu
un supererou, evidențiind trăsăturile acestuia. Vei da compunerii tale un titlu potrivit.
Vei primi 10 puncte din oficiu.

Succes!

