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         Dar mușchii nu se mai supuneau: era prea târziu. Istoviți de foame, sleiți de ger, nu se mai

puteau clinti din locul unde se prăbușiseră. Amândoi simțeau că se scufundă în somnul cel mare și

negru, de unde nu se mai întoarce nimeni. 

         Dar un bot cald, o răsuflare fierbinte le căuta obrajii. Era un urs alb. Un urs alb îl împingea

pe fiecare, mirat de nemișcarea lor. Îi împingea, le lingea obrajii, nările, ochii. Se trăgea îndărăt,

așteptând. Nu înțelegea, de ce stau încremeniți oamenii aceștia, pe care îi știa de mult, doar le

recunoscuse mirosul! „De ce n-au glas, de ce nu ridică mâinile, de ce nu se deșteaptă din somn?”

Le cunoscuse mirosul de departe. Mirosul lui, care îl înșela altădată, care nu mai prindea lămurit

apropierea fiarelor sălbatice, îi vestise din depărtare că se află oameni pe aici, oameni din lumea

cea de dincolo de ghețuri. Alergase într-un suflet. Îi primea la el acasă, cu semnele lui de

prietenie, cu tumbe vesele, cu salturi și salutul care le place lor. Și acum îi găsea neclintiți.

         I-a tras pe amândoi sub blana lui mare și multă și s-a pus cuminte pe așteptat. Răbdarea i-a

fost răsplătită: Egon deschise ochii, mirat și neîncrezător. Nu murise. 

           -Otto! E Fram! Fram de la circul Struțki!

          Atât i-a trebuit ursului: Fram sări în patru labe, pe urmă în două, își ridică în aer botul mare

și puternic și cu o sclipire veselă în ochișorii calzi, salută cu palma la tâmplă.  

                                           

                                                                                           (după Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

 

Vocabular:

urgie= dezlănțuire violentă de forțe ale naturii;

sleiți=secătuiți de puteri, sfârșiți.

 Citiți cu atenție textul următor:          

  

          Viscolul chiuia, rostogolind grămezile de zăpadă

măruntă, icnea în pereții de gheață, în stânci, în sloiuri,

gemea și urla de-a lungul pustietăților polare. Nu se

cunoșteau cer de pământ, ghețuri de apă. În această

urgie înspăimântătoare, doi oameni se târau de-a

bușilea în căutarea adăpostului. Se rătăciseră. 

          -Egon, tu mai simți mâinile?

        -Nu le mai simt de mult, Otto. Nici mâinile, nici

picioarele... Erau doi  prieteni buni și vechi, vânători de

urși albi:

          -Lovește, Egon! Lovește mereu din palme. Mișcă

degetele. Numai așa nu se oprește sângele! ... Dacă    

 s-ar opri, s-a sfârșit cu noi. 

 IANUARIE      2023

PROBĂ 

PENTRU ÎNSCRIEREA 

ÎN PROGRAMUL 

„PAȘI SPRE EXCELENȚĂ”

DISCIPLINA 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 pag. 1



 Redactează un text imaginativ de maxim 20 de rânduri, în care să povestești o întâmplare prin care ar

fi putut trece Egon și Otto, împreună cu Fram, la înapoierea către corabie.

În alcătuirea textului vei avea în vedere:

-Găsirea unui titlu adecvat (3p)

-Înlănțuirea logică a ideilor (4p)

-Integrarea în text a trei expresii deosebite pe care să le subliniezi (6p)

-Folosirea a trei ortograme (6p)

-Respectarea limitei de rânduri (1p)

-Respectarea părților unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere (6p)

-Respectarea ortografiei și a punctuației (2p)

-Originalitate (2p)

 Enumeră personajele textului. (6p)

 Cum a procedat Fram pentru a îi salva pe cei doi

oameni? (6p)

 Explică în 30-50 de cuvinte enunțul: „Nu se

cunoșteau cer de pământ, ghețuri de apă.” (8p)

1.

2.

3.

SUBIECTUL  II            - 40 puncte 

    4.  Scrie câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) pentru cuvintele: înspăimântător, 

a se clinti, salturi, vestise, răsplătit.

        (10p)

    5.  Notează câte un antonim (cuvânt cu sens opus) pentru: împingea, a căuta, departe, puternic,

prietenie.

        (10p)

    6. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele era și unde să aibă alt înțeles decât cel din text.               

        (6p)

    7.  Formează familia cuvântului gheață. (5 cuvinte)  (10p)

    8. Identifică în text: un substantiv, un verb, un adjectiv și un pronume. (4p)

SUBIECTUL  III             - 30 puncte

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timp efectiv de lucru - 90 de minute.
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SUBIECTUL  I           - 20 puncte 


