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• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă zece puncte din oficiu. 

 

Citește următorul text: 

A șasea planetă era o planetă de zece ori mai mare.  Era locuită de un domn bătrân care scria cărți uriașe. 

- Ia te uită! Iată un explorator! exclamă el când îl zări pe micul prinț. 

Micul prinț se așeză pe masă gâfâind un pic. Călătorise deja atât de mult! 

- De unde vii? îi spuse domnul cel bătrân. 

- Ce e cartea asta groasă? spuse micul prinț. Ce faceți aici? 

- Sunt geograf, spuse domnul cel bătrân. 

- Ce înseamnă geograf? 

- Este un savant care știe unde se află mările, fluviile, orașele, munții și deșerturile. 

       -     Asta e foarte interesant, zise micul prinț. Iată în sfârșit o adevărată meserie! Și aruncă o privire 

în jur peste planeta geografului. Nu mai văzuse încă o planetă atât de maiestuoasă. E foarte frumoasă 

planeta dumneavoastră. Are și oceane? 

- N-am de unde să știu, zise geograful. 

- Ah! (Micul prinț era dezamăgit.) Dar munți? 

- N-am de unde să știu, zise geograful. 

- Dar orașe și fluvii și deșerturi? 

- Nici asta n-am de unde să știu, zise geograful.   (Micul prinț, Antoine de Saint –Exupery) 

Subiectul I  

A. Receptarea textului  

1. Menţionează personajele din textul dat.  6 puncte 

2. Ilustrează, cu un exemplu din text, o trăsătură a planetei.  6 puncte 

3. Formulează două idei principale din textul dat.  6 puncte 



4. Precizează, într-un enunţ, ce este un savant.  6 puncte 

B. Limbă şi comunicare 

5. Scrie în dreptul fiecărei afirmaţii de mai jos A, dacă o consideri adevărată, sau F, dacă o consideri 

falsă.         6 puncte 

a. Cuvântul orașe are 3 consoane şi 2 vocale.  

b. Cuvântul deșerturile se desparte în silabe: de-șer-tu-ri-le.  

6. Precizează sinonimele cuvintelor:  interesant și maiestuoasă.         6 puncte 

7. Numeşte câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele bătrân și groasă 6 puncte 

8. Explică folosirea semnului exclamării în enunţul: Ia te uită! 6 puncte 

9. Transcrie din textul dat un substantiv, un pronume, un numeral şi un verb.  6 puncte 

10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul planetă să fie subiect.  6 puncte 

 

Subiectul al II-lea  

Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte, în care să prezinţi o posibilă continuare a textului dat.

 16  puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  

– să te raportezi la o idee sau la un personaj din textul dat;  

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

 

NOTĂ: 14 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări, astfel: unitatea compoziţiei – 2 

puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 

– 2 puncte; ortografie – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; 

lizibilitatea – 1 punct. 

   


