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Citeşte cu atenţie următorul text poetic: 

Pentru că înot și zbor în sus, 

abia mă mai ajung din urmă 

amintirile 

ca niște bule de aer, undele 

mișcătoare. 

…Globuri străvezii, globuri reci, 

luminate și întunecate, 

azvârlindu-mi pe grumaz 

câte un trup de-al meu neimplinit, 

rămas din adolescență… 

Pentru că înot și zbor în sus, 

voi îmbrățișa luna 

sau poate un trup de-al meu viitor. 

Când fac mișcarea înotului, 

înapoia mea se revarsă ondulând 

oceanul cu pești, 

dar înoată din mine doar tălpile, 

gleznele. 

Când gestul aripei îl fac, 

se prăbușesc înapoia mea 

coloane de aer amestecate cu vulturi, 

dar numai pălmile-mi sunt în zbor, 

numai linia vieții. 

Pentru că înot și zbor în sus, 

mi-e tâmpla-mpodobită de speranțe 

ca ramura de frunze, 

și fruntea mea se află mereu 

în ceea ce va fi, 

iar trupul în ceea ce există. 

Pentru că înot și zbor în sus, 

voi îmbrățișa luna 

sau poate un trup de-al meu viitor, 

căruia-i sunt 

amintire, urcând și arzând. 

 

 (Nichita Stănescu, Pentru că înot și zbor în sus) 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA 



Redactează o scrisoare, de minimum 150 de cuvinte, adresată celui mai bun prieten /celei mai bune 

prietene în care să-i vorbești despre dorința de libertate a ființei umane, valorificând atât textul lui Nichita 

Stănescu, cât și cunoștințele /propria experiență de lectură.  

În redactarea scrisorii: 

- vei prezenta relația eu-lume, selectând din poezie două secvențe sugestive; 

- vei comenta două figuri de stil diferite /două imagini artistice surprinzătoare; 

- vei integra în enunț o subordonată completivă prepozițională și una atributivă, evidențiindu-le prin 

subliniere; 

- vei corela o idee din textul dat cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică; 

- vei respecta convențiile specifice unei scrisori (datare și localizare – 28 mai 2021, Suceava)  

 

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

 conținutul scrisorii – 20 de puncte; 

 comentarea adecvată a fiecărei figuri de stil /imagini artistice – 10 puncte; 

 integrarea în enunț a fiecărei subordonate și sublinierea corespunzătoare – 10 puncte; 

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte; 

 redactarea scrisorii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de 

punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct) Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în 

care scrisoarea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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 conținutul scrisorii – 20 de puncte; 

 comentarea adecvată a fiecărei figuri de stil /imagini artistice – 10 puncte; 

 integrarea în enunț a fiecărei subordonate și sublinierea corespunzătoare – 10 puncte; 

 organizarea și claritatea exprimării ideilor – 4 puncte; 

 redactarea scrisorii – 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de 

punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct) Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în 

care scrisoarea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

 


