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Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
Dincolo de terasă, jos, în curtea bisericii, au înflorit trandafirii cățărători, sângerii. Dar puii
de pescăruș, aflați în a patra săptămână de viață, n-au văzut încă așa ceva. Cocoțați pe câteva dale
sparte din colțul terasei, privesc peste parapet, împinși bine în tălpi și cu gâturile mult întinse, cu
atitudinea copilașilor care nu ajung bine la tejgheaua cu dulciuri. Și ce se vede dincolo de marginea
de piatră a cuibului pătrat? Se vede un nuc, se vede un brad, se văd oameni mișunând în curtea
hotelului, amenajând zi de zi spațiul din jurul piscinei albastre – umplute cu apă acum, după ce a
stat goală mai mult de un an. Iunie se anunță cu petreceri aici. Într-o astfel de clipă de liniște, când
pare că nimic nu se întâmplă, iar puii dorm ascunși pe undeva pe la cuib, pe parapet poposește un
juvenil de doi ani. Are doar vârfurile aripilor încă pestrițe, spinarea îi e de-un gri uniform, ca a
adulților, iar restul corpului alb, și-n vârful ciocului are o pată neagră, care-i trădează și ea vârsta.
A dat o roată strânsă înainte să aterizeze. De acolo, se uită. Probabil că aici a crescut și el. Sau ea
(aș zice că nu e băiat, pare mai degrabă de dimensiunile Fionei, deci e posibil să fie Mici-kiki, fetița
din 2019). O privesc prin binoclu. Reacționează exact cum face și Grégoire uneori: când vede că o
privesc, se uită și ea atentă, cu capul înclinat, cu ochiul țintă la mine. Între ochiul meu și al ei se
creează o legătură susținută câteva secunde prelungi, până cobor binoclul. Atunci tresare, se desprinde ca dintr-un laț fermecat și zboară. Dispare. Nu peste mult timp, când stau la birou cuibărită
într-un text, îmi poposește, cu un bufnet ușor, pe pervaz. Răsucită în scaun, o privesc printre două
gloxinii. Și ea a crescut aici.
(Veronica D. Niculescu, „Pescărușul de la geam”)

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus)
pentru fiecare dintre cuvintele: mișunând și înclinat.
2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alt mod decât în text a structurilor secunde și desprinde.
3. Alcătuiește o propoziție despre zbor, formată din cel puțin 5 termeni, în care să se afle: un
substantiv care să fie înrudit ca formă și ca înțeles (din aceeași familie de cuvinte) cu termenul
aripă, un predicat exprimat prin verb la trecut, un pronume personal și un adjectiv feminin plural.
4. Precizează două trăsături ale pescărușului poposit pe pervaz.
5. Explică, în 4-5 rânduri, înțelesul următorului enunț: Între ochiul meu și al ei se creează o
legătură susținută câteva secunde prelungi, până cobor binoclul. Atunci tresare, se desprinde ca
dintr-un laț fermecat și zboară..
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Valorificând sugestiile textului dat, redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, în care să
povestești prima întâmplare deosebită prin care ar fi putut trece Mici-kiki în 2019. Vei integra în
compunerea ta încă un personaj prezent și în textul-suport, pe care îl vei descrie în 10-12 cuvinte.
Vei da compunerii tale un titlu potrivit. Vei primi 10 puncte din oficiu.

SUCCES!

