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Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
Fusese conștient de tunetele și fulgerele din timpul nopții, dar nu se trezise. Apoi, la primele
ore ale dimineții, fu trezit de cineva care călcase neatent, peste picioarele lui.
-

-

Îmi pare rău, zise un glas. Adică, scuză-mă.
Cine-i? Cine-i acolo? Întrebă Dunstan.
Doar eu, zise glasul. Am venit pentru târg. Am dormit în scorbura unui copac peste
noapte, dar copacul a fost lovit de un fulger, s-a fărâmat ca o surcică, iar ploaia mi sa scurs pe gât, cât pe ce să intre în bagaj. Acolo sunt lucruri care trebuie să rămână
uscate ca praful și le-am păstrat în siguranță în toate călătoriile pe care le-am făcut,
dar acu e ud ca...
Apa? sugeră Dunstan.
Cam așa, continuă vocea din întuneric. Deci mă întrebam, continuă, dacă aș putea
rămâne sub acoperișul tău. Eu nu-s prea mare și n-o să te deranjez cu nimic.
- Numai să fii atent să nu calci pe mine, oftă Dunstan.

În clipa aceea, un fulger lumină grajdul, iar în lumina aceea, Dunstan văzu într-un colț
ceva mic și păros, cu o pălărie mare, cu borul lăsat. Apoi din nou întuneric.
-

Sper să nu te deranjez, spuse vocea care, se gândi Dunstan, suna destul de aspru.
(Neil Gaiman, Pulbere de stele)

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus)
pentru fiecare dintre cuvintele: să intre (în bagaj), aspru.
2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alt mod decât în text a structurilor trezise și picioarele.
3. Alcătuiește o propoziție despre copilărie, 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 aventură, un predicat exprimat prin verb la viitor, un pronume personal și un
adjectiv singular masculin.
4.Numește două trăsături ale personajului misterios, așa cum reies din fragmentul : Cam așa,
continuă vocea din întuneric. Deci mă întrebam, continuă, dacă aș putea rămâne sub
acoperișul tău. Eu nu-s prea mare și n-o să te deranjez cu nimic.

5. Care este motivul pentru care personajul Dunstan este nemulțumit ? Explică, în 3-4
rânduri.

Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Valorificând textul citat, redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, în care să
îți imaginezi o întâmplare neobișnuită la care să participe cele două personaje prezente în
text.Vei da un titlu original compunerii.
Vei primi 10 puncte din oficiu.

SUCCES!

