Model 2022
Test propus de profesor Nicu Crăciun
Concursul „Micii alecsandrişti”
Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie următorul text pentru a putea răspunde cerinţelor:
„Toți începem să citim cu ochii altora. De aceea, când trebuie să îți amintești de prima ta carte, îți
dai seama că memoria te pune în fața unei alegeri: prima carte pe care ți-a citit-o cineva sau prima carte
pe care ai citit-o singur?
Îmi amintesc de amândouă, ceea ce nu înseamnă că acestea au fost într-adevăr primele mele cărți.
Nu pentru că eu aș vrea să vă spun minciuni, ci pentru că ții minte mai ales ceea ce călătorește din trecut
printr-un mijloc de transport foarte sigur: o poveste. Poveștile transportă amintirile noastre din cele mai
îndepărtate timpuri, precum avionul, vaporul sau trenul ne ajută să ajungem în cele mai îndepărtate locuri.
În poveștile cu amintiri nu se petrec întotdeauna întâmplări extraordinare, ci doar câteva fapte
care se înfășoară sentimentele noastre de atunci. Chiar dacă atunci este foarte îndepărtat de acum,
sentimentele puternice te fac să retrăiești totul aievea. Și când le spui și altora, ești de-a dreptul fericit.”
(Rodica Zane, „Lectura în trei, în doi, de unul singur”, în volumul „Care-i faza cu cititul?”)
1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu înțeles opus) pentru
fiecare dintre cuvintele: începem și extraordinare.
2. Exemplifică în enunțuri scrierea în alt mod decât în text a structurilor ochii și ai.
3. Alcătuiește o propoziție despre o poveste, formată din cel puțin 5 termeni, în care să se afle: un subiect
exprimat prin pronume personal, un predicat exprimat prin verb la timpul viitor, un adjectiv de genul
masculin și un substantiv înrudit ca formă și ca înțeles (din aceeași familie de cuvinte) cu termenul carte.
4. Precizează la ce se referă autoarea în enunțul: Toți începem să citim cu ochii altora.
5. Explică, în 4-5 rânduri, înțelesul următorului enunț: Poveștile transportă amintirile noastre din cele
mai îndepărtate timpuri, precum avionul, vaporul sau trenul ne ajută să ajungem în cele mai îndepărtate
locuri.

Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Valorificând sugestiile textului dat, redactează o compunere, de cel puțin 12 rânduri, în care să povestești
o întâmplare deosebită legată de una dintre primele cărți pe care le-ai citit. Vei integra în compunerea ta
patru replici de dialog și vei da compunerii tale un titlu potrivit.

Vei primi 10 puncte din oficiu.
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