Clasa a V-a
Subiectul I

(70 de puncte)

Citeşte cu atenţie textele următoare, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare:
A. Lectura textului literar (40 de puncte):
Ne-am apucat să facem desene cu cretă colorată. Fetele îl desenau pe Egor în forme cât mai
caricaturale: ba lovindu-se cu capul de cornul lunii zâmbitoare, ba apucând, cu o mână nesfârşită,
verde ca fierea sau stacojie, o stea cu multe colţuri. Eu însă am desenat cu cretă roz scoica pe care
mi-o dăduse Egor.
Ne-am plictisit repede de desenat şi deodată ne-am hotărât (nu mai ştiu cine a fost cu
propunerea) să ne jucăm de-a Reginele. Jocul nu era greu: fiecare dintre noi trebuia să fie regină timp
de o zi. Pentru că eram şapte, jocul avea să dureze şapte zile. În fiecare zi, regina respectivă avea să
primească o culoare, un obiect, o floare şi un loc de joacă. Cu ele, ea trebuia să improvizeze un
spectacol, un joc frumos, la care celelalte aveau să participe ca supuse.
(Mircea Cărtărescu, Rem )
(5 puncte)
1. Numeşte şi exemplifică două trăsături care susţin caracterul literar-artistic al textului.
2. Selectează, din text, două structuri/secvenţe specifice descrierii.
(5 puncte)
3. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil, la alegere, din primul paragraf al textului.
(5 puncte)
4. Precizează persoana narativă din text.
(5 puncte)
5. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care prezinţi raportul realitate-ficţiune în
opera literară, cu exemple şi argumente din textul dat.
(20 de puncte, din care 15 p. pentru conținut și 5 p. pentru redactare)
B. Lectura textului nonliterar (30 de puncte):
Culorile afectează percepţia asupra spaţiului (culorile deschise par să extindă spaţiul, în timp ce
culorile închise îl restrâng), asupra greutăţii şi mărimii (culorile închise par mai grele decât cele
deschise, cu toate că, în cazul modei, culorile închise fac persoana să pară mai slabă, în timp ce
culorile deschise o fac mai mare) şi asupra temperaturii (culorile calde – roşu, portocaliu şi galben –
cresc temperatura unei persoane, iar cele reci o scad). Culoarea albastră are un efect direct asupra
sistemului nervos autonom, inspirând calm, relaxare, control mental, claritate, creativitate, speranţă,
protecţie, încredere... Culoarea galbenă stimulează creierul, făcându-i pe oameni ageri, cu mintea
limpede şi hotărâţi. (...) Culoarea verde, care ne aminteşte de natură, este o culoare relaxantă, care ne
ajută să ne concentrăm.
(Efecte psihologice şi fizice ale culorilor, în www. Artacunoasterii.ro)
1. Precizează numărul de litere și de sunete pentru cuvintele: deschise, extindă, cele, portocaliu,
relaxantă.
(5 puncte)
2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul calde să aibă alte sensuri decât în text.
(5 puncte)
3. Extrage din text două perechi de antonime.
(5 puncte)
4. Transcrie din ultimul enunţ:
a. un substantiv în cazul acuzativ;
d. un adjectiv în cazul nominativ;
b. un pronume personal în cazul dativ;
e. un verb la modul conjunctiv;
c. un substantiv articulat nehotărât;
5. Explică rolul utilizării cratimei în structura făcându-i, din textul citat.
6. Precizează două elemente ale situaţiei de comunicare, identificabile în textul dat.

(5 puncte)
(5 puncte)
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Subiectul al II-lea

(20 de puncte)

Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos, apoi rezolvă sarcinile de lucru formulate în continuare:

Ştefan, Luchian, Anemone

1. Prezintă un detaliu cromatic sau de compoziție care ţi-a atras atenţia în imaginea dată, utilizând cel
(5 puncte)
puţin două procedee artistice învăţate.
2. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi jocul Reginei cu o
culoare, un obiect şi o floare, valorificând sugestiile imaginii şi ale textului literar de la Subiectul I.A.
Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere:
- adecvarea conţinutului la cerinţă, în spiritul creativităţii şi al originalităţii;
- îmbinarea naraţiunii cu descrierea ca moduri de expunere;
- propunerea unui titlu sugestiv;
- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă.
(15 puncte)

Notă: toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
Timp de lucru: 3 ore.
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