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SUBIECTUL I 

 

Alesu 

 

Dimitrie Anghel 

 

S-a deşteptat prisaca din poiană  
Subt uriaşul clopot de azur,  
Şi sună tot cuprinsul dimprejur,  
De-ai spune că o harfă-eoliană  
E aninată undeva de-un ram... 
 
De-ar fi să stai nesigur la răscruce,  
Căci pretutindeni murmurul l-auzi,  
Asemeni unui tainic călăuz,  
Te cheamă, te îmbie şi te duce,  
Fără să vrei, al florilor parfum.. 
 
Poiana pare-o uriaşă floare,  
Ce schimbă curcubeie de culori,  
Dar nu-i o floare, ci sunt mii de flori,  
Din care ies scîntei rătăcitoare  
Ce se aprind în aer şi dispar. 
 
Ca nişte temple în miniatură  
Ce ar serba un cult misterios,  
În raiu-acesta-atâta de frumos  
Lăsat anume parcă de natură,  
Stau albii stupi subt streşinele lor. 
 
Neobosite-aleargă în lumină  
Albinele zburând din loc în loc,  
Acum se-nclină-un fir de siminoc,  
Acum se-nal ă galben-o sulcină,  
Şi mursa-n aur se preschimbă-ncet. 

. 
 

A  1. Precizează cate un sinonim pentru cuvintele subliniate.  
2. Explica rolul cratimei in structura : se-nalta  
3. Transcrie o imagine auditiva si o imagine vizuala din textul citat.  
4. Precizează semnificația metaforei : raiu-acesta-atâta de frumos  
5. Menționează doua caracteristici ale genului liric, prezente in textul citat. 

 

B.  Redactează o compunere de 10-15 rânduri in care sa susții cu argumente ca fragmentul 
citat aparține speciei literare pastel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SUBIECTUL II 
 
 

Pana in 1999, cea mai îndepărtata planeta din sistemul nostru solar era considerata 
Neptun. Pluto, de fapt cea mai îndepărtata, se plasează in interiorul orbitei planetei Neptun. Spre 
deosebire de planetele gigante, Pluto este o planeta mica, înghețata – cea mai mica din sistemul 
nostru solar. Jupiter este cu adevărat uriașa, cu diametrul de 11 ori mai mare decât cel al 
Pămâtului.  

Ea este cam de doua ori mai mare decât toate celelalte planete laolaltă. Saturn este o 
planeta ceva mai mica, însa caracteristica ei principala este sistemul de inele strălucitoare care o 
înconjoară, ușor vizibile prin intermediul unui telescop. Uranus si Neptun sunt mai mici însa, cam 
de patru ori mai mari, ca diametru, decât planeta Pământ. 

Planetele gigante diferă mult de cele patru planete asemănătoare cu Pământul (Mercur, 
Venus, Marte si Pluto) nu doar ca mărime, ci si ca structura. Aceste planete sunt constituite mai 
ales din gaze, in special hidrogen si heliu . 

 
(Planetele gigante, în revista Arborele lumii) 

 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 
 
1. Formulează cate un enunț in care sa indici următoarele elemente care 

privesc fragmentul citat:  
 
- cea mai îndepărtata planeta din sistemul nostru solar  
- cea mai mica planeta din sistemul nostru solar  
- planetele considerate gigante 

 
2. Scrie tema fragmentului dat. 
 
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: FRAZA  
„ Saturn este o planeta ceva mai mica, însa caracteristica ei principala este sistemul de inele 
strălucitoare care o înconjoară, ușor vizibile prin intermediul unui telescop” este alcătuita din : 
 

a) o propoziție principala si şi doua propoziții subordonate  
b) trei propoziții subordonate  
c) doua propoziții principale si o propoziție subordonata 

 
4. Precizează valoarea morfologica si funcția sintactica pentru fiecare dintre 

cuvintele subliniate in text: nostru, planeta, diferă. 

 

B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri in care sa prezinți un fenomen observat de tine, 

daca te-ai afla pe una din planetele descrise in textul dat. 

In compunerea ta, trebuie: 

 

 Sa prezinți doua elemente ale fenomenului observat 

 Sa folosești un limbaj expresiv in descrierea fenomenului 

 Sa redactezi un conținut adecvat cerinței formulate 

 Sa respecți limita de spațiu indicata. 

 


