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VARIANTA 3
Toate subiectele sunt obligatorii și se rezolvă pe aceste foi. Timpul de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din
oficiu. Total 100 de puncte. Mult succes!

PARTEA I (50 de puncte)
Citește cu atenție textul:
Ai ştiut că eşti atât de complicat? Ai fi bănuit vreodată că trăiesc atât de multe lumi în tine? Visele
ţi-au deschis câteodată o fereastră către miezul de fantasme al minţii tale, dar visele se adună şi se
destramă asemenea norilor. Priveşte însă flotila* de fluturi din biblioteca ta, ascultă fornăitul acestor
armăsari înaripaţi. Fiecare arde de dorinţa să se transporte, lopătând din zeci şi sute de aripi, în tot
atâtea spaţii şi timpuri mirifice.
Filmele sunt şi ele fluturi, ca şi fotografiile sau jocurile pe computer, care te atrag atât de mult. Dar
sunt fluturi cu o singură aripă. Mai eficiente şi mai directe, dar nu atât de fabuloase. Orice copil ar
prefera să zboare pe un fluture uriaş, cu aripile colorate carnavalesc, decât cu deltaplanul. Filmele au
căpătat abia de curând a treia dimensiune, pe când cărţile au sute de dimensiuni, şi asta de patru mii de
ani încoace. Filmele nu au încă atingere, parfum, vibraţie ca şi atâtea alte senzaţii pe care nici nu le
putem numi, dar care toate formează trupul viu al vieţuirii noastre în lume.
Dar, mai ales, o diferenţă uriaşă există între aripile cărţii şi aripa filmului sau a fotografiei: privind
un film, vezi imagini străine şi la fel pentru toţi privitorii. Citind o carte, priveşti în tine însuţi. Nimeni,
niciodată, n-o să citească scrierile citite de tine. Zece oameni care citesc aceeaşi carte citesc de fapt zece
cărţi diferite.
(A patra inimă, Mircea Cărtărescu)

Încercuiește răspunsul corect!
1. În enunțul Visele ţi-au deschis câteodată o fereastră către miezul de fantasme al minţii tale există:
a. un hiat și doi diftongi;
b. trei diftongi;
c. patru diftongi și un triftong;
d. un hiat, un diftong și un triftong.
2. În cuvântul Orice există:
a. 5 litere, 4 sunete;
b. 5 litere, 5 sunete;
c. 4 litere, 5 sunete;
d. 4 litere, 4 sunete.
3. Antonimul cuvântului o diferență este:
a. deosebire;
b. dorință;
c. asemănare;.
d. posibilitate.
4. Omonimul cuvântului subliniat (Mai eficiente şi mai directe) apare în enunţul:
a. Am cumpărat haine mai frumoase.
b. Nu voi mai fi eu norocosul!
c. Sunt năcut în luna mai.
d. E mai dificil şi mai greu.
*

flotilă sf 1 (Înv) Flotă (1) de vase mici și puțin numeroase. 2 Unitate de nave militare care acționează pe fluvii și pe
lacuri, uneori și pe mări, în vecinătatea litoralului.
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„Cartea îţi aduce şi oarecare
mângâiere. Eu să nu fi ştiut a ceti,
de mult aş fi înnebunit, câte am avut
pe capul meu… Din cărţi culegi
multă înţelepciune...”
Ion Creangă

5. Verbele din enunţul Ai fi bănuit vreodată că trăiesc atât de multe lumi în tine? sunt, în ordine,
la timpul:
a. imperfect, prezent;
b. perfect, prezent;
c. condiţional-optativ, indicativ; d. perfect compus, perfect simplu.
6. În enunțul Filmele sunt şi ele fluturi verbul sublinat are valoare de:
a. verb auxiliar;
b. verb copulativ;
c. verb predicativ;
d. predicat.
7. Cuvântul subliniat din enunțul Visele ţi-au deschis câteodată o fereastră... este:
a. pronume personal de politețe; b. pronume reflexiv;
c. pronume personal;
d. adjectiv.
8. Cuvintele subliniate în text sunt, pe rând, în cazurile:
a. acuzativ, nominativ, acuzativ, dativ;
b. genitiv, acuzativ, nominativ, acuzativ;
c. acuzativ,genitiv, nominativ, acuzativ;
d. dativ, acuzativ, nominativ, acuzativ.
9. Precizează funcția sintactică a substantivelor din structura Priveşte însă flotila de fluturi din
biblioteca ta.:
a. complement prepoziţional, atribut adjectival, complement indirect;
b. complement direct, atribut substantival prepoziţional, circumstantial de loc;
c. complement direct, atribut substantival prepoziţional, atribut substantival prepoziţional;
d. subiect, atribut adjectival, complement indirect.
10. În enunțul toate formează trupul viu al vieţuirii noastre în lume. există:
a. două articole hotărâte, unul nehotărât;
b. un articol hotărât, un articol nehotărât şi un articol demonstrativ;
c. două articole hotărâte, un articol genitival;
d. două articole hotărâte şi două nehotărâte.

PARTEA a II-a (20 de puncte)
Găsește răspunsul corect și încercuiește-l!
1. Fragmentul dat aparţine unui text:
a. ficțional;
b. nonficțional;
c. informativ;
d. argumentativ.
2. În fragmentul dat filmul este asemănat cu:
a. fluturii;
b. jocurile pe computer;
c. fotografiile;
d. cărțile.
3. Virgulele din enunţul Filmele nu au încă atingere, parfum, vibraţie s-au utilizat pentru:
a. a coordona termenii unei enumeraţii;
b. a delimita o propoziţie;
c. a despărţi vorbirea directă de cea indirectă;
d. a izola o construcţie în vocativ.
4. Cuvântul-cheie al primului paragraf este:
a. filmul;
b. visul;
c. cititul;
d. fluturii.
5. Figura de stil din versul filmele sunt şi ele fluturi, ca şi fotografiile este:
a. epitet;
b. personificare;
c. comparație;
d. repetiție.
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PARTEA a III-a (20 de puncte)
Redactează un text narativ, de minimum 100 de cuvinte, în care să prezinți o călătorie în lumea
filmului.
În redactarea textului, vei avea în vedere:
- prezentarea a două repere spaţio-temporale .................. 2p
- folosirea adecvată a două moduri de expunere ............. 2p
- integrarea unei secvenţe descriptive .............................. 4p
- dezvoltarea originală a subiectului ................................ 4p
- alegerea unui titlu expresiv............................................ 2p
- respectarea numărului de cuvinte .................................. 2p
REDACTARE
- unitatea compoziției ...................................................... 1p
- ortografie ....................................................................... 2p
- punctuație ...................................................................... 1p

