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Clasa a VI-a

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, pentru a demonstra înțelegerea textului:
,,În fiecare după-amiază, când se întorceau de la școală, copiii obișnuiau să se joace în grădina Uriașului.
Era o grădină mare și frumoasă. Aici creștea o iarbă deosebit de fragedă și verde. Ici-colo în iarbă se zăreau flori
gingașe, asemănătoare stelelor. Cei doisprezece copaci de piersici se încărcau primăvara cu flori delicate de un roz
sidefiu, iar toamna, cu fructe ispititoare, din belșug. Păsările, ascunse în frunzișul copacilor, cântau atât de dulce
încât copiii se opreau din jocurile lor pentru a le asculta.
- Ce bine e aici! își spuneau unul altuia copiii.
Într-o zi a apărut Uriașul. Fusese în vizită la prietenul său, Căpcăunul din Cornwall. Zăbovi acolo vreo
șapte ani. În acest răstimp își vorbiră tot ce aveau să-și spună și, în sfârșit, Uriașul hotărî să revină la castelul său.
La sosire surprinse copiii jucându-se în grădină.
- Ce faceți voi aici? țipă el cu o voce aspră, care-i făcu pe copii s-o zbughească de acolo cât de repede
au putut.
- Această grădină este a mea, doar a mea! a strigat Uriașul. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru.
Doar eu mă pot juca aici.
Și a construit în jurul grădinii un zid înalt și a scris pe el: „Trecerea strict interzisă!”
Era un Uriaș foarte egoist. Bieții copii nu mai aveau acum unde să se joace. S-ar fi jucat în stradă, dar acolo
era prea mult praf și prea multe pietre, și nu le plăcea deloc. După lecții hoinăreau în jurul zidului și tânjeau după
minunata grădină.
- Ce bine era acolo! își spuneau ei unul altuia.
A venit Primăvara și toată țara s-a umplut de flori și păsări. Doar în grădina Uriașului Egoist mai era Iarnă.
Aici nu cântau păsările și copacii uitaseră să înflorească. O singură firavă floare și-a scos căpșorul din iarbă, dar,
când a văzut ce scrie pe zid, i s-a făcut milă de copii, s-a retras înapoi sub pământ și s-a dus la culcare.
Zăpada și Gerul triumfau:
- Primăvara a uitat de această grădină! Noi vom locui aici tot anul împrejur.
Zăpada a acoperit iarba cu splendida sa manta albă, iar Gerul a zugrăvit toți copacii cu argint. Apoi l-a
invitat pe Vântul de Nord, să le țină companie, și acesta a venit în mare grabă. Înfășurat în blănuri, toată ziua urla
prin grădină.
- Ce loc încântător! a exclamat el. S-o chemăm în vizită și pe Grindină.
Și Grindina a venit. Zi de zi, ore în șir, ea lovea acoperișul castelului, până a spart aproape toată țigla. Apoi
se mai și rotea val-vârtej prin toată grădina. Purta un veșmânt cenușiu și suflarea-i era ca de gheață.”
(Oscar Wilde, Uriașul cel egoist, traducere de Eugenia Bejan)
A. (42 de puncte)
1. (4 p.) Precizează felul sunetului „i” în fiecare context fonetic din secvența: își spuneau unul altuia copiii.
2. (4 p.) Scrie câte un enunț cu omograful cuvintelor subliniate în secvența: Apoi l-au invitat pe Vântul de
Nord, să le țină companie; i s-a făcut milă de copii.
3. (4 p.) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: răstimp, hotărî, aspru, milă.
4. (4 p.) Alcătuiește o propoziție interogativă simplă cu antonimul cuvântului egoist.
5. (6 p.) Construiește patru enunțuri pentru a ilustra polisemantismul verbului „a intra”.
6. (6 p.) Precizează conjugarea, modul și timpul verbelor predicative din enunțul: Am intervenit eu, fiindcă
îmi dădeam bine seama că în felul acesta nu voi ajunge nicăieri.
7. (6 p.) Formulează o idee principală și două idei secundare din al treilea paragraf.
8. (4 p.) Transcrie un enunț din care să reiasă subiectivitatea naratorului.
9. (4 p.)Explică motivul pentru care numele anotimpurilor și ale fenomenelor naturii sunt scrise cu majusculă.
B. (36 de puncte) Imaginează-ți că te-ai întâlnit cu Uriașul Egoist în grădina devastată de forțele naturii.
Redactează un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, din care să reiasă o valoare umană insuflată Uriașului de
tine. În redactarea compunerii, vei folosi: un narator subiectiv (care relatează întâmplările la persoana I); o secvență
dialogată; un indice de timp și unul de spațiu.
Notă! Timpul de lucru este de 50 de minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru
redactarea întregii lucrări vei primi 12 puncte (unitatea compoziției – 1 punct; coerența textului – 2 puncte; registrul de
comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea
corectă în pagină, lizibilitatea – 2 puncte.)

