
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

Varianta 1 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

• Timp de lucru: 60 de minute. 

 

SUBIECTUL I (50 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textele şi răspunde cerinţelor: 
 

A. 

Cât timp trecuse de când înaintam pe coridorul acela de cărţi necunoscute, mirosind 

asemenea cărţilor copilăriei mele? A trebuit să obosesc şi să mă aşez jos, în dreptul unei 

crăpături mai mari prin care se vedea un cer albastru şi limpede, ca de vară, ca să-mi dau 

seama că drumul meu nu avusese niciun rost. Auzisem paşii administratorului chiar deasupra 

odăii bătrânei, de asta eram sigură, iar de urcat, urcasem chiar lângă uşa ei. Deci, în mod logic, 

cu cât mă îndepărtam de punctul prim, în care ajunsesem după urcarea scării, mă îndepărtam şi 

de posibilitatea de a-l găsi pe misteriosul personaj. Nu-mi rămânea, desigur, decât să mă întorc, 

deşi perspectiva reparcurgerii tunelului de cărţi nu era de natură să mă entuziasmeze. De altfel, 

nici mersul înainte nu părea să-mi rezerve surprize prea plăcute. 

(Ana Blandiana, Cele patru anotimpuri) 

 

1. Alcătuieşte câte o propoziţie în care cuvintele cât şi natură să aibă sensuri diferite faţă de cele 

din text. 10 puncte 

2. Explică, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia secvenţei: Deci, în mod logic, cu cât 

mă îndepărtam de punctul prim, în care ajunsesem după urcarea scării, mă îndepărtam şi de 

posibilitatea de a-l găsi pe misteriosul personaj. 10 puncte 
 

 

B. 

În iuţeala timpului am descoperit că undeva în Iaşi – într-un oraşel vechi de peste 600 de 

ani din România, există un loc pierdut în timp – misteriosul anticariat din Iaşi, situat pe 

strada Al. Lăpuşneanu 24, reprezintă un magazin în care îţi poţi procura obiecte vechi, dar cu o 

valoare deosebită. 

Strada este una obişnuită, pavată cu magazine ce se înghesuie unul în altul. Dacă te 

porneşti din Piaţa Unirii, mai admiri şi câteva hoteluri, un cinematograf şi alte câteva ghişee de 

anticariat (mai învechite), dar ai răbdare până ajungi la Anticariatul lui Dumitru Grumăzescu... 

(https://grumazescuanticariat.wordpress.com) 
 

1. Precizează ce parte de vorbire reprezintă cuvintele subliniate în text: iuţeala, Iaşi, vechi, 

deosebită, ai. 10 puncte 

2. Transcrie, din primul paragraf al textului, un subiect şi un predicat. 10 puncte 

3. Notează două categorii de clădiri pe care le poţi admira pe strada Al. Lăpuşneanu, pornind din 

Piaţa Unirii. 10 puncte 

https://grumazescuanticariat.wordpress.com/


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să-ţi imaginezi că eşti 

rătăcit în Lumea Fanteziei şi povesteşte o întâmplare petrecută „pe coridorul de cărţi 

necunoscute”. Dă un titlu sugestiv compunerii tale. 

În redactare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

- adecvarea conţinutului la cerinţa formulată; 

- utilizarea unui titlu original; 

- îmbinarea naraţiunii la persoana I cu descrierea; 

- respectarea părţilor unei compuneri; 

- încadrarea în limita minimă de spaţiu indicată. 

 

Notă 

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări, după cum urmează: 

- utilizarea unui vocabular nuanțat și a limbii literare; 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 2 puncte 

- lizibilitate, așezare în pagină; 2 puncte 

- expresivitatea limbajului în compunere; 2 puncte 

- încadrarea în numărul minim de rânduri. 2 puncte 



 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

Varianta 2 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte 

• Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Subiectul I (50 de puncte) 
 

Citește cu atenție textele și răspunde cerințelor: 

 

A. 

 

– O pelerină fermecată! strigă triumfător Denis, cel poreclit de toți Harry Potter. 

Denis credea, în compartimentul băieților din clasa a șasea, că singura soluție pentru prinderea 

lui Tiberiu ar fi fost folosirea unei pelerine fermecate. 

– Da, și de unde iei pelerina asta, deșteptule? îl întrebă Octavian cu îngăduitoare ironie. 

– Păi, îi explică Denis, orice haină poate deveni   o pelerină fermecată, dacă știi să spui asupra 

ei vraja potriviă. Te faci astfel nevăzut dușmanilor și celor care îți vor răul! Eu am pe mine un 

astfel de tricou! 

Purta un tricou galben cu vișiniu, având emblema școlii de vrăjitorie Hogwarts, îl 

primise cadou de la unchiul lui, Çtefan, care i-l adusese tocmai din Anglia. 

– Când ne-am dus să vedem unde se află Tiberiu, spunea Denis, am activat funcția magică a 

tricoului și nu ne-a văzut nimeni. Pot să mă fac nevăzut când vreau eu! 

– Dă-i drumul, să vedem și noi, îl invită Gabriel. 

(Florina Ilis, Cruciada copiilor) 

 

1. Menționează un substantiv și un adjectiv din familia de cuvinte a verbului a vedea. 

10 puncte 

2. Transformă vorbirea directă din textul-suport în vorbire indirectă. 10 puncte 

B. 

Oberon Zell Ravenhat, mare fan Harry Potter, un american de 69 de ani din California, 

a deschis prima școală oficială de magie și vrăjitorie din lume. Academia de magie are sediul în 

Marin County și se numește The Grey School of Wizardry. Americanul pretinde că este 

adevăratul profesor Dumbledore. La școala de magie se predau materii ca Çtiințele întunecate, 

tarot, chimie sau fizică cuantică. Çcoala are deja succes, numărul elevilor înscriși depășind 650 

de persoane, cu vârste cuprinse între 11 și 75 de ani. 

(https.//www.unica.ro) 

 

1. Menționează rolul a două semne de punctuație diferite din textul-suport. 10 puncte 

2. Transcrie primul subiect și ultimul predicat din fragment. 10 puncte 

3. Precizează, pe baza informațiilor din text, vârstele celor înscriși la școala de magie. 

10 puncte 



Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 

Alcătuiește o compunere de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să prezinți 

impresiile tale de la școala de magie la care ai fost elev timp de patru ani. În realizarea 

compoziției, vei avea în vedere următoarele repere: 

- adecvarea conținutului la cerința formulată; 

- găsirea unui titlu sugestiv; 

- respectarea părților unei compuneri; 

- îmbinarea narațiunii cu descrierea 

- încadrarea în limita minimă de spațiu indicat. 

 
 

Notă 

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări, după cum urmează: 

- utilizarea unui vocabular nuanțat și a limbii literare; 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 2 puncte 

- lizibilitate, așezare în pagină; 2 puncte 

- expresivitatea limbajului în compunere; 2 puncte 

- încadrarea în numărul minim de rânduri acolo unde se impune. 2 puncte 



 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

Varianta 3 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte 

• Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Subiectul I (50 de puncte) 
 

Citește cu atenție textele și răspunde cerințelor: 

 

A. 

 

Pe atunci, pentru mine casele aveau față. Față de om, vreau să zic. Așa le și desenam – 

totdeauna cu două ferestre, care erau ochii, iar la mijloc, jos, o poartă boltită, care era gura 

bosumflată. În ochi le puneam uneori și ghivece cu flori roșii. Niciodată florile nu aveau altă 

culoare – lumea mea era simplă și se repeta fără să mă plictisească. Cineva mi-a spus mai târziu că 

asta e chiar definiția Paradisului. 

Desigur, când mă plimbam pe străzile vechi ale orașului, casele mi se arătau în mai multe 

feluri, însă tot chip de om aveau. Îmi amintesc de una mare, cu vreo opt ochi, dintre care unul spart 

și bandajat, dar, pentru că tot îi rămâneau șapte întregi, n-o socoteam chioară, spre deosebire de 

alta, un pirat autentic, cu un singur ochi, celălalt fiind total acoperit de iederă. Nas nu aveau casele 

din copilăria mea și asta le dădea un aer cât se poate de cuviincios. 

(Ioana Pârvulescu, Inocenții) 

 

1. Alcătuiește câte o propoziție cu un sinonim (cuvânt cu sens asemănător), respectiv un antonim 

(cuvânt cu sens opus) al termenului cuviincios. 10 puncte 

2. Formulează două idei principale ale fragmentului citat. 10 puncte 

 
 

B. 

 

Casa Melik este considerată cea mai veche casă de locuit din orașul București. Se află în 

inima cartierului armenesc, este construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în jurul 

anului 1760 și își păstrează și astăzi arhitectura originală. Casa poartă numele celui mai important 

proprietar al ei, Iacob Melik, un boier cu rang de spătar (înalt demnitar la curtea domnească, ce 

purta la festivități sabia și buzduganul domnitorului). 

(https.//www.romaniaparadis.com) 

 

1. Formulează câte un enunț în care cuvintele casă, respectiv al să se ortografieze diferit față de 

textul-suport. 10 puncte 

2. Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) a termenilor: Melik și domnească. 

10 puncte 

3. Menționează secolul din care datează Casa Melik. 10 puncte 



Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 

Alcătuiește o compunere de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), în care o compunere în 

care să-ți imaginezi povestea unei case vechi. 

În realizarea compoziției, vei avea în vedere următoarele repere: 

- adecvarea conținutului la cerința formulată; 

- găsirea unui titlu sugestiv; 

- respectarea părților unei compuneri; 

- îmbinarea narațiunii cu descrierea 

- încadrarea în limita minimă de spațiu indicat. 

 
 

Notă 

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări, după cum urmează: 

- utilizarea unui vocabular nuanțat și a limbii literare; 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 2 puncte 

- lizibilitate, așezare în pagină; 2 puncte 

- expresivitatea limbajului în compunere; 2 puncte 

- încadrarea în numărul minim de rânduri acolo unde se impune. 2 puncte 



 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

Varianta 4 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte 

• Timp de lucru: 60 de minute. 

 

Subiectul I (50 de puncte) 
 

Citește cu atenție textele și răspunde cerințelor: 

 

A. 

 

Povestea mea începe într-o dimineață de toamnă, când mi-am dat seama că nu știu cine 

sunt. Numele pe care mi-l tot repetam în gând nu-mi era de niciun ajutor. Nu poți fi doar un 

nume, nu poți fi doar o etichetă pe care cineva ți-o lipește pe frunte, la naștere, ca pe o bancnotă 

cu care ar urma să te descurci întreaga viață, trebuie să fie ceva mai mult de atât sau, pur și 

simplu, altceva, îmi spuneam. Lumea se afla la locul ei, din câte îmi dădeam seama, atât de la 

locul ei cât poate fi lumea. Dar, dincolo de orizontul pe care ochii mei îl puteau atinge cu 

privirea, se întâmplau tot felul de lucruri, unele îngrozitoare, altele minunate. Mă gândeam că 

ar trebui să fac ceva să o pornesc din loc, dar nu știam dacă trebuie să plec în afara mea, cât 

mai departe sau înăuntrul meu, cât mai adânc. 

(Iulian Tănase, Melciclopedia. Povestea Melcului Prinț ) 

 

1. Exemplifică un verb si un adjectiv din familia de cuvinte a termenului gând. 

10 puncte 

2. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Nu poți fi doar un 

nume, nu poți fi doar o etichetă pe care cineva ți-o lipește pe frunte, la naștere, ca pe o 

bancnotă cu care ar urma să te descurci întreaga viață, trebuie să fie ceva mai mult de 

atât sau, pur și simplu, altceva, îmi spuneam. 

10 puncte 
 

B. 

 

– Domnule Iulian Tănase, dacă ar fi să te definești ca scriitor, cum ar suna? 

– Îmi place să mă joc cu imaginația și mereu le spun și copiilor mei:„Cu ajutorul imaginației, 

putem face orice vrem noi. Çi, dacă facem lucruri frumoase și avem puțin noroc, e posibil ca 

imaginația să coboare cu picioarele pe pământ și chiar să se întâmple în realitate ceea ce noi ne 

imaginăm. ” 

(https://www.life.ro, Interviu cu scriitorul Iulian Tănase) 
 

1. Precizează rolul a două semne de punctuație din textul de mai sus. 

10 puncte 

2. Transcrie un subiect exprimat prin pronume personal și un predicat exprimat prin 

verb, timp prezent, persoana I, număr plural. 

10 puncte 

3. Exprimă-ți opinia față de ceea ce le spune scriitorul copiilor săi. 10 puncte 



 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 

Alcătuiește o compunere de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să-ți imaginezi o 

călătorie într-o lume fantastică, proiecție a viselor tale. 

În realizarea compoziției, vei avea în vedere următoarele repere: 

- adecvarea conținutului la cerința formulată; 

- găsirea unui titlu sugestiv; 

- respectarea părților unei compuneri; 

- îmbinarea narațiunii cu descrierea 

- încadrarea în limita minimă de spațiu indicat. 

 

Notă 

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări, după cum urmează: 

- utilizarea unui vocabular nuanțat și a limbii literare; 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 2 puncte 

- lizibilitate, așezare în pagină; 2 puncte 

- expresivitatea limbajului în compunere; 2 puncte 

- încadrarea în numărul minim de rânduri acolo unde se impune. 2 puncte 



Varianta 5 

 
 

SUBIECTUL I (50 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textele şi răspunde cerinţelor: 

A. 

Pe când aveam opt ani, s-a petrecut un eveniment important: părinţii mei au cumpărat, 

în fine, un televizor. Mă mai uitasem la televizor la nişte vecini de palier, ei ne invitau seara cu 

multă bunăvoinţă, dar între bibelourile din sufrageria lor mă simţeam foarte prost. Ne-am 

cumpărat, deci, un televizor care se numea Dacia 3 (...), iar eu mă uitam cât puteam de mult la 

el. Asta mi-a dezvoltat imaginaţia. La început, îmi plăceau filmele documentare cu exploratori – 

fiindcă mă identificam cu exploratorii care umblau prin junglă, pe la poli, prin deşert. Căutau 

ceva – nu-mi era clar ce şi nici nu conta. Pe urmă, pe măsură ce izbuteam să descifrez 

subtitrarea, au intrat în viaţa mea filmele de război cu spioni. 

 

(Vlad Zografi, Explorator în lumea cuvintelor paralele) 

 

1. Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înţeles asemănător) pentru cuvintele:   s-a     petrecut,      au 

cumpărat, umblau, clar, izbuteam. 10 puncte 

2. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: La început, îmi plăceau filmele 

documentare cu exploratori – fiindcă mă identificam cu exploratorii care umblau prin junglă, pe 

la poli, prin deşert. Căutau ceva – nu-mi era clar ce şi nici nu conta. 10 puncte 

 

B. 

Copil al radioului şi al cinematografului, televiziunea şi-a dezvoltat un limbaj original, cu 

cel mai mare impact asupra societăţii, pentru că ea informează, distrează, relaxează şi 

influenţează opinia, comportamentul şi chiar sănătatea, costă şi ocupă din ce în ce mai mult 

timp din viaţă telespectatorului. Cei care studiază calitatea fenomenului numit televiziune spun 

că ea funcţionează ca un ritual social prin care fiecare individ simte că este integrat în societate 

şi că împărtăşeşte aceleaşi valori culturale ca vecinul său. Televiziunea pune în centrul atenţiei 

oamenii, este dinamică în privinţa programelor, reflectând schimbările care au loc în valorile 

culturale şi este în general pozitivă, căci încearcă să prezinte părţile luminoase ale societăţii, 

subliniindu-le valoarea. 

(http://stiri.tvr.ro ) 

1. Precizează genul şi numărul adjectivelor subliniate din structurile: televiziunea şi-a dezvoltat 

un limbaj original, împărtăşeşte aceleaşi valori culturale. 10 puncte 

2. Transcrie predicatele din secvenţele următoare: Cei care studiază calitatea fenomenului 

numit televiziune spun că ea funcţionează ca un ritual social; încearcă să prezinte părţile 

luminoase ale societăţii, subliniindu-le valoarea. 10 puncte 

3. Numeşte, valorificând informaţiile din textul dat, cel puţin două motive pentru care 

televiziunea are un mare impact asupra societăţii. 10 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Scrie o compunere de cel puțin 150 de cuvinte (15 rânduri), care să înceapă cu secvenţa 

La început, îmi plăceau filmele documentare cu exploratori – fiindcă mă identificam cu 

exploratorii care umblau prin junglă, pe la poli, prin deşert şi să prezinte aventurile unui copil 

http://stiri.tvr.ro/


participant la o expediţie de explorare a unuia dintre spaţiile amintite în structura citată. Dă un 

titlu sugestiv compunerii tale. 

În redactare, vei avea în vedere următoarele aspecte: 

- adecvarea conţinutului la cerinţa formulată; 

- îmbinarea naraţiunii la persoana a III-a cu descrierea; 

- folosirea a cel puţin cinci expresii deosebite pe care le vei sublinia; 

- respectarea părţilor unei compuneri; 

- utilizarea unei exprimări adecvate, în acord cu normele ortografice şi de punctuaţie. 

Notă 

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări, după cum urmează: 

- utilizarea unui vocabular nuanțat și a limbii literare; 2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație; 2 puncte 

- lizibilitate, așezare în pagină; 2 puncte 

- expresivitatea limbajului în compunere; 2 puncte 

- încadrarea în numărul minim de rânduri, acolo unde se impune. 2 puncte 


