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Abia așteptam să le povestesc prietenelor mele cum a fost. Mi-am făcut la repezeală 

câteva selfie-uri în Jaguar, ca să am cu ce mă lăuda; au ieșit super, poate pentru că arăta ca o 

mașină de gangster, om de afaceri sau de politician corupt. Eram dispusă să-mi asum riscul de 

a fi văzută rulând cu ea prin oraș. Speram să-mi crească puțin cota popularității la școală, care 

tindea spre zero. Le dădeam dreptate într-un fel celor care mă priveau chiorâș. Probabil că și eu 

m-aș fi gândit de două ori înainte să mă împrietenesc cu mine, căci am o problemă. 

Pe scurt se pare că am o inteligență peste medie. E chiar nostim cum am aflat.  

Totul a început acum câteva luni, când a venit la școală o comisie de la Ministerul 

Învățământului să ne testeze. Erau doi tipi între două vârste, cu fețe de tocilari îmbătrâniți 

prematur – știam genul, pentru că aveam și noi în clasă câteva specimene.  

Căutau copii, chipurile, supradotați. 

Puține șanse, mi-am zis. Colegii mei se împart în două categorii: pămpălăi și plicticoși. 

Majoritatea sunt atât de bătuți în cap, încât am dubii serioase că merită să se mai obosească să 

vină la școală. 

Ne-au împărțit niște foi de hârtie pe care erau tot soiul de probleme de logică, cu forme 

geometrice și alte nebunii. Ne-au cerut să le rezolvăm într-o oră. Apoi s-au așezat la catedră de 

unde ne urmăreau ronțăind biscuiți.  

M-am uitat peste hârtii și mi s-a părut că-mi jignesc inteligența – nivelul era în cel 

mai bun caz al unor copii de grădiniță. Ce mai, niște prostii. Când după vreo cincisprezece 

minte m-am ridicat plictisită și le-am întins testul (aș fi făcut-o mai repede, dacă n-aș fi 

pierdut timp prețios ciondănindu-mă cu Irina, colega de bancă și prietena mea cea mai 

bună), au părut dezamăgiți, închipuindu-și probabil că nu mă prea duce capul. Însă, după 

ce-au aruncat o scurtă privire peste foi, s-au oprit din ronțăit și și-au rânjit unul altuia 

fericiți, cam ca atunci când îți ies câteva numere la loto. Au început să-și tragă coate ca 

niște adolescenți retardați. Păreau că nu-și mai încap în piele de bucurie. M-au felicitat și 

mi-au spus că sigur o să ne mai întâlnim. 

Speram din tot sufletul că nu. Cred că erau teribil de plicticoși. 

Când s-au anunțat rezultatele, aveam cel mai mare IQ din școală.  

La început mi s-a părut nemaipomenit – vreo cinci minute am fost mai mult decât 

entuziasmată, după care n-am mai fost chiar atât de sigură. Am început să anticipez părțile proaste, 



cum ar fi că toți profesorii vor avea de-acum așteptări exagerate de la mine și-mi vor cere să rezolv 

chestii complicate. În ce-i privește pe colegi, să fim serioși: nimeni nu vrea să fie prieten cu copilul-

minune super inteligent care are răspuns la toate, poate doar când vine vorba de copiatul temelor 

în pauze. 

Singura mea satisfacție a fost să văd fața directorului și a dirigintei când au aflat vestea 

cea mare. 

Olguța și un bunic de milioane, de Alex Moldovan 

1. Notează un sinonim și un antonim pentru sensul din context al cuvântului: nemaipomenit.0,5p. 

2. Transcrie din secvența dată cuvintele care conțin diftongi: Colegii mei se împart în două 

categorii.                                                                                                                              0,75p. 

3. Numește modul și timpul următoarelor verbe: Speram, să anticipez, au aflat, n-aș fi pierdut. 1p. 

4. Identifică predicatele din secvența dată și precizează felul lor:  să fim serioși: nimeni nu vrea să 

fie prieten cu copilul-minune super inteligent care are răspuns la toate.                                 2p. 

5. Identifică subiectele fiecărui predicat din secvența dată și precizează felul acestora: 

profesorii vor avea de-acum așteptări exagerate de la mine și-mi vor cere să rezolv chestii 

complicate.                                                                                                                                    1,5p. 

6. Construiește câte un enunț prin care să ilustrezi cele trei valori morfologice ale verbului a fi.  

                                                                                                                                              0,75p.  

7. Precizează două trăsături ale textului narativ literar care pot fi identificate în textul dat.        1p. 

8. Formulați o idee principală a fragmentului scris îngroșat..                                                                      1,5p. 

1p oficiu 


