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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):
Nu ştiu cum s-a întâmplat că pădurea asta fără pereche a fost zămislită mişcătoare. Poate că din
pricina multor copii câţi erau în satele care încingeau codrul de jur împrejur, copacii au luat ceva din
zburdălnicia lor şi au rămas nebunatici şi copilăroşi. Câteodată ne suiam câte zece, cincisprezece,
într-un pom şi el o lua la drum cu noi, ca un car cu boi, ne plimba prin toată pădurea şi se întorcea cu
noi în cârcă în locul unde ne suisem. Apoi, îşi înmuia crengile, lăsându-le cu noi în jos, noi ne
ploconeam la el, el da din vârf a mulţumim dumitale.
Pomii erau şi nişte tâlhari: intrau în livezile oamenilor şi prădau merii pârguiţi şi perele coapte.
Când ai să vezi vreun brad cu poame în el să ştii că ai de-a face cu un hoţ. Copacul se scutura niţel
când se adunau copiii şi toate poamele furate le erau dăruite lor.
(Tudor Arghezi, Pădurea copiilor)
(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)
(5 puncte)
4. Propune o posibilă interpretare a titlului, valorificând sugestiile textului dat.
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):
Pădurile acoperă aproximativ 31% din suprafaţa Pământului fiind o parte integrantă a
dezvoltării durabile la nivel mondial. Mai mult de 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru
mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni trăiesc în aceste ecosisteme. Unul dintre cele
mai importante „depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile găzduiesc mai mult de două
treimi din speciile terestre cunoscute, precum şi cele mai multe specii ameninţate de pe planetă. Din
suprafaţa totală a pădurilor, Europa şi America de Sud deţin aproximativ 25% în timp ce numai 5% se
găsesc în Oceania.(...) Aerul pe care-l respirăm, hrana oamenilor, dar mai ales a animalelor,
medicamentele de care avem nevoie pentru a supravieţui, diversitatea vieţii pe Pământ, clima care ne
influenţează prezentul şi viitorul, reducerea frecvenţei şi a amplorii inundaţiilor - toate acestea, şi nu
numai, depind în mare măsură de păduri.
(Pădurea – plămânul verde al Pământului, înwww.infomediu.eu)
1. Precizează numărul de litere și de sunete pentru cuvintele: mijloacele, biologică, speciile, Oceania,
acestea.
(5 puncte)
2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul uscat să aibă alte sensuri decât în text.
(5 puncte)
3. Propune sinonime potrivite cu sensul din context al termenilor: suprafaţa, diversitate,
reducerea,durabile, influenţează.
(5 puncte)
4. Transcrie din ultimul enunţ:
a. un substantiv în cazul genitiv;
c. un substantiv articulat hotărât;
b.un pronume personal în cazul acuzativ;
d. un adjectiv în cazul acuzativ;
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e. un verb la modul indicativ.
5. Explică rolul utilizării cratimei în structura care-l, din textul citat.
6. Precizează două elemente ale situaţiei de comunicare, identificabile în textul dat.
Subiectul al II-lea

(5 puncte)
(5 puncte)
(5 puncte)
(20 de puncte)

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

William Turner, Traversând izvorul

1. Prezintă un detaliu cromatic sau de compoziție care ţi-a atras atenţia în imaginea dată, utilizând cel
puţin două procedee artistice învăţate.
(5 puncte)
2. Redactează o compunere de cel puţin 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi alte întâmplări
petrecute în Pădurea copilăriei, valorificând sugestiile imaginii şi ale textului literar de la subiectul
I.A.
Pentru obţinerea punctajului, 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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