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Subiectul I (50 de puncte)
Citește cu atenție următorul text pentru a putea răspunde cerințelor:
”Ess privea cerul fără să clipească. Fata a făcut ochii mari când cerul a început să se lumineze,
pe măsură ce șerpii continuau să-și croiască drum spre dimineață, iar degetele învăpăiate sculptau în
întinderea purpurie și puneau în mișcare imagini cu roți înflăcărate și tufe uscate care se rostogoleau.
S-au transformat în lujeri care s-au întins pe cer, înmugurind. Ess a țipat scurt, cu gura larg deschisă,
dar când mugurii au înflorit în petale de foc ea a scos un strigăt și a bătut din palme, iar Jinny nu s-a
putut abține să nu râdă împreună cu ea. Indiferent de câte ori o vedea, explozia dimineții era uluitoare.
În cele din urmă, florile se transformau într-un câmp cu praf strălucitor, într-un banc de pești, în stele
și particule luminoase care păleau, date la o parte de noua zi.
Apoi soarele a apărut cu totul, iar cerul era perfect albastru, palid și calm, o reflecție în oglindă
a mării de dedesubt. Era dimineață, iar păsările erau treze și se chemau unele pe celelalte pe deasupra
valurilor ce loveau plaja. Ess a zâmbit fericită, arătându-și dinții albi și mici.
(Laurel Snyder, Insula orfanilor)
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Desparte în silabe cuvintele: continuau, explozia, sculptau, lujeri.
Exemplifică, în enunțuri, scrierea altfel decât în text a cuvintelor: schimbarea, uluitoare.
Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre termenii: înflăcărate, înmugurind.
Alcătuiește un enunț despre dimineață, în care să incluzi un numeral, un adjectiv, un pronume
și un verb la timpul viitor.
5. Explică, în 4-5 rânduri, înțelesul expresiei: ”mugurii au înflorit în petale de foc”.
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
Redactează o compunere, de cel puțin 120 de cuvinte (12 rânduri), în care să-ți imaginezi o
întâmplare deosebită la care să participe cele două fete din textul dat, care să se încheie cu enunțul:
”Era dimineață, iar păsările erau treze și se chemau unele pe celelalte pe deasupra valurilor ce loveau
plaja.” Vei îmbina povestirea cu dialogul și vei da compunerii un titlu expresiv.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
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