CONCURSUL EMINENT
SUBIECT MODEL
VARIANTA 3

A. LIMBA ROMÂNĂ
Subiectul I (50 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul pentru a răspunde cerinţelor:
Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. Unul avea în
traista sa trei pâni, și celălalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra
unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pânile ce avea și se pun să
mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare.
Tocmai când scoaseră pânile din traiste, iaca un al treilea drumeț, necunoscut, îi
ajunge din urmă și se oprește lângă dânșii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie și lui
ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde
cumpăra.
— Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului
străin; căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca și al treilea.
Călătorul străin, flămând cum era, nemaiașteptând multă poftire, se așază jos lângă
cei doi, și încep a mânca cu toții pâne goală și a be apă rece din fântână, căci altă udătură nu
aveau. Și mănâncă ei la un loc tustrei, și mănâncă, până ce gătesc de mâncat toate cele cinci
pâni, de parcă n-au mai fost. ( Cinci pâini de Ion Creangă)
Cerințe:
1. Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru termenii pâine, merinde, a
ospăta, flămând, gătesc.
2. Scrie cinci cuvinte din familia lexicală a cuvântului om.
3. Precizează funcția sintactică a următoarelor cuvinte: călătoreau, Unul, drumeți,
mănâncă, ei.
4. Redactează trei enunțuri în care să ilustrezi moduri diferite de a scrie următoarele
cuvinte: sa, la, al, noi, mai.
5. Expune în trei-cinci rânduri opinia ta cu privire la atitudinea celor doi drumeți care
îi oferă celui de a-l treilea pâine spre a-și potoli foamea.
Subiectul al II-lea (50 de puncte)
Scrie o compunere de cel puțin 15 rânduri în care să imaginezi continuarea
întâmplării relatate în povestirea lui Creangă. În compunearea ta vei îmbina narațiunea
și dialogul și vei da un titlu sugestiv.

