CONCURSUL EMINENT 2018
Varianta 1

Citește cu atenție textul și răspunde următoarelor cerințe:
Zile de-a rândul se purtă război mare prin văzduh, până ce birui primăvara. Norii grei și întunecați
fură alungați spre miazănoapte de vântul de la miazăzi și într-o zi-două cerul rămase curat ca lacrima, de-a
dragul să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-și argintul peste lume.
Întârziată, se grăbea acum și primăvara să câștige ce a pierdut. Dintr-o zi într-alta înverzeau luncile
și răzoarele tot mai tare și, într-o bună dimineață, Anicuța rămase încremenită când deschise portița
grădinii: văzu un covor nesfârșit de floricele galbene, una într-alta încât abia încăpeau.
Floricelele părea că i-au furat ochii și copila nu mai putu face niciun pas: privea întins covorul de
bănuței galbeni, ba parcă de luminițe – și încet-încet i se însenină toată fața, cât părea că o sărută soarele
de deasupra.
(Ion Agârbiceanu, Păpădia)
Răzor, răzoare = fâșie îngustă de pământ nelucrat; ogor; cărăruie.
Subiectul I
1. Notează sinonime (cuvinte cu acelaşi sens) pentru termenii: război, văzduh, birui, alungaţi, încremenită.
2. Scrie un substantiv şi un verb din familia lexicală a cuvântului grei.
3. Precizează ce parte de vorbire reprezintă cuvintele subliniate în text: curat, lui, argintul, văzu, nesfârșit.
4. Transcrie, din primul enunţ al textului, un subiect şi un predicat.
5. Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia secvenţei: Întârziată, se grăbea acum și primăvara să câștige ce a
pierdut.

Subiectul al II-lea
Scrie o compunere de cel puțin 15 rânduri, în care să-ţi imaginezi că eşti o floare din grădina
Anicuţei şi povesteşte o întâmplare petrecută în anotimpul prezentat în text. Dă un titlu sugestiv compunerii
tale.
În redactare, vei avea în vedere următoarele aspecte:
-

adecvarea conţinutului la cerinţa formulată;

-

îmbinarea naraţiunii la persoana I cu descrierea;

-

folosirea unui limbaj expresiv;

-

respectarea părţilor unei compuneri;

-

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

