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„Era frumos și puternic, dar lucrul parcă nu-i mai era îndeajuns. I se părea chiar puțin 

molatic. A fi frumos și puternic nu avea preț decât dacă mai erai și oțelit, rezistent și spartan. Ca și 

Atreiu. Dar cum să-ți dovedești puterile printre florile strălucitoare, unde nu trebuie decât să întinzi 

mâna pentru a culege fructele?  

 Primele nuanțe sidefii ale zorilor începeau să se ivească spre răsărit la orizontul pădurii 

Perelin. Și cu cât se lumina mai tare, cu atât mai mult păleau fosforescențele plantelor nopții. 

- Foarte bine, își spuse Bastian, începusem să cred că pe aici nu se mai face niciodată zi. 

Se așeză în floare și reflectă ce să facă acum. Să coboare din nou și să se mai  plimbe? Desigur, ca 

stăpân al pădurii Pelerin putea să-și croiască drum oriunde îi plăcea. Putea să cutreiere zile de-a 

rândul, luni, ba poate chiar și ani. Jungla era mult prea mare pentru a nimeri vreodată ieșirea din ea. 

Deși plantele nopții erau atât de frumoase, totuși nu erau cel mai nimerit lucru pentru Bastian. Cu totul 

altceva ar fi fost de pildă să străbată un deșert – cel mai mare deșert al Fantaziei! Da, Aceasta ar fi 

ceva de care ar putea într-adevăr fi mândru!” 

(Michael Ende – Povestea fără sfârșit)  

 

 

 

SUBIECTUL I         40 puncte 

  

1. Formulează ideea principală a textului.       (10p) 

2. Precizează ce poate face Bastian ca stăpân al pădurii Perelin.         (10p) 

3. Menționează ce ar putea provoca mândrie lui Bastian.      (10p) 

4. Explică, în 10-15 cuvinte, următoarea secvență din text: “ A fi frumos și puternic nu avea preț 

decât dacă mai erai și oțelit...”         (10p) 

  

 

SUBIECTUL II         25 puncte 

 

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: drum, sidefii, păleau, 

reflectă, să cutreiere.           (5p) 

2. Selectează, din text, doi termeni cu sens opus.       (5p) 

3. Formulează două enunțuri în care cuvântul a croi să aibă sensuri diferite, pe care le vei preciza.     
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   (5p) 

4. Alcătuiește câte o propoziție pentru fiecare dintre următoarele ortograme: ași/a-și, var/v-ar. (5p) 

5. Rescrie următoarea secvență, corectând greșelile:         (5p) 

Nu veni acum Bastian că vei fii păcălit 

 

SUBIECTUL III         25 puncte 

 

Scrie o compunere de 150-200 de cuvinte în care să-ți imaginezi o zi petrecută de tine în 

pădurea Perelin. 

În compunerea ta trebuie: 

- să adaptezi conținutul la cerința dată; 

- să respecți succesiunea logică a evenimentelor; 

- să respecți regulile de ortografie și de punctuație; 

- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 

 

 Notă: 

 Timpul de lucru este de 45 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Total punctaj: 100 de puncte. 

 Ordinea rezolvării subiectelor este la alegere. 

 


