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• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă zece puncte din oficiu.

• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

(70 de puncte)

Citește cu atenție textele de mai jos.
Textul 1
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac apare într-un clasament al celor mai frumoase igluuri din lume,
conform revistei de turism The Travel. Deși anul trecut nu a existat un hotel de gheață la Bâlea, locul a
devenit faimos la nivel mondial, astfel încât, după 16 ani de la inițierea proiectului, hotelul apare ca
destinație ce nu trebuie ratată de iubitorii zăpezii.
„Igluurile frumos realizate, cu decorațiuni de sculptură de gheață uluitoare și cu diverse facilități de
genul acesta completează o escapadă perfectă de iarnă. Igluurile sunt unele dintre locurile de cazare
unice, care atrag călători din întreaga lume, în ciuda temperaturii extreme. Având un design arhitectural și
caracteristici ieșite din comun, precum și priveliști pitorești de noapte, acest hotel făcut din gheață și
înconjurat de munți de zăpadă este un loc misterios și ispititor”, prezintă autorii unui articol de prezentare
a acestei atracții turistice.
Hotelul de la Bâlea este pe locul 10 în acest top. „Situat în Munții Făgăraș, Hotelul de Gheață este o
structură construită anual de o armată de artiști care folosesc blocuri de gheață. Sursa blocurilor este
Lacul Bâlea, cunoscut drept cel mai mare lac glaciar din Munții Făgăraș. Hotelul oferă facilități din gheață,
de la paturi, scaune, candelabre până la restaurant, bar și chiar o biserică. Acest hotel este cunoscut a fi
unul dintre cele mai populare igluuri de pe glob”, se arată în prezentare.
Alte atracții turistice de acest fel, prezentate în clasament se află în Franța, Norvegia, Islanda sau
Suedia. Pe primul loc, însă, se află un iglu din Japonia.
adaptare după Hotelul de gheață de la Bâlea,
www.turnulsfatului.ro,
articol postat la data de 20 noiembrie 2021
Textul 2

RÂNDUNICA își face apariția.
RÂNDUNICA: Ah, mă tem că am ajuns prea devreme. Să vezi și să nu crezi, sunt chiar prima... Ce
neghioabă am fost, m-am grăbit prea tare. Bună ziua, omule de zăpadă. Da' ce frumos ești...
OMUL DE ZĂPADĂ: Bună ziua.
RÂNDUNICA: Nu te supăra, poți să-mi spui dacă ai mai văzut și alte rândunele pe aici?
OMUL DE ZĂPADĂ: Nu, n-am mai văzut.
RÂNDUNICA: E vina mea, prea le cred pe toate. Nu trebuia să ascult de toate zvonurile. Mi s-a spus că
pe aici soarele ar fi ieșit deja din stratul de nori și că ar fi început să topească ghețurile...
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OMUL DE ZĂPADĂ: De fapt, ca să fiu sincer, eu n-am mai văzut niciodată rândunici. Eu m-am născut
abia iarna aceasta.
RÂNDUNICA: Da, înțeleg...
OMUL DE ZĂPADĂ: Și apoi, domnul acesta despre care vorbești, domnul Soare, nici pe el nu-l cunosc...
RÂNDUNICA: Mda... Ce să-ți spun, dragă prietene, mai bine ar fi nici să nu-l întâlnești pe acest domn,
pentru tine întâlnirea cu el riscă să fie una neplăcută.
OMUL DE ZĂPADĂ: Cum așa?
RÂNDUNICA: Păi... chiar nimeni nu ți-a explicat cum merg lucrurile?
OMUL DE ZĂPADĂ: Nu... De când m-am născut nu fac altceva decât să mă joc în timpul zilei cu copiii din
sat, iar în timpul nopții privesc stelele! Îmi mai place să simt mirosul de fum, îl vezi cum iese din hornuri?
Și mai ascult uneori și murmurul pădurii. Am o mulțime de prieteni care, dimineața devreme, ies din pădure
și vin să mă vadă: iepuri, vulpi, chiar și un cerb...
RÂNDUNICA: Și nimeni nu ți-a spus niciodată că peste puțină vreme zăpada se va topi?
OMUL DE ZĂPADĂ: Nu...
RÂNDUNICA: Cum așa? Nici măcar copiii care au venit la spectacol nu ți-au spus nimic?
OMUL DE ZĂPADĂ: Nu, ce să-mi spună? Zăpada este eternă. Zăpada nu se poate topi niciodată. Și
oricum, imediat ce un strat de zăpadă se subțiază puțin, cade o nouă ninsoare... Cum se întâmplă chiar
azi...
RÂNDUNICA: Bine, omule de zăpadă... Ah, drăguțule, nu știu ce să fac cu tine. Dar după părerea mea ar
cam trebui s-o iei la picior.
OMUL DE ZĂPADĂ: Cum adică să o iau la picior?
RÂNDUNICA: Să te duci.
OMUL DE ZĂPADĂ: Să mă duc unde?
RÂNDUNICA: Să fugi cât mai departe...
OMUL DE ZĂPADĂ: Dar de ce să fug?
De pe una din crengile copacului se aude un sunet suav. Un mugur își face apariția.
MUGURUL: Ah, în sfârșit... Începusem să mă sufoc. Bună ziua la toată lumea!
OMUL DE ZĂPADĂ: Bună ziua.
RÂNDUNICA: Bună ziua, mugurașule. Și bine ai venit. Mai mult ca sigur că ești primul mugur al primăverii.
Ce încântare! Iar eu sunt prima RÂNDUNICĂ.
MUGURUL: Brrr, e încă frig afară... și el? (Către omul de zăpadă.) Și tu? Tu cine ești?
OMUL DE ZĂPADĂ: Păi, în cazul ăsta, dat fiind că locul meu nu mai e aici, nici nu mai știu cine sunt...
Matei Vișniec, Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul la cerințele de mai jos, cu privire la textele date.
A.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul pe care îl are, în textul 2, cuvântul subliniat.

2 puncte

ZVON, zvonuri, s. n. 1. Știre, veste (care circulă din om în om); informație neîntemeiată,
care nu a fost verificată. 2. Rumoare produsă de glasuri, de activitatea sau de mișcarea
unei mulțimi; gălăgie. 3. Zgomot confuz, ușor, nedefinit din natură (produs de ape, frunze,
vânt, păsări etc.); foșnet, murmur, zumzet. 4. Sunet depărtat produs de clopote sau de
instrumente muzicale. [Var.: zvoánă s. f.] – Din sl. zvonŭ.
***, Dicționarul explicativ al limbii române
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2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Seria în care ambele elemente reprezintă obiecte de gheață din hotelul de la Bâlea, menționate în text,
este:
a) „paturi” și „mese”.
b) „paturi” și „pahare”
c) „scaune” și „candelabre”.
d) „scaune” și „dulapuri”.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Igluul care se află pe primul loc în topul revistei de turism The Travel se găsește în
a) Franța.
b) Japonia.
c) Norvegia.
d) Suedia.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Omul de zăpadă și Rândunica discută cu
a) Cerbul.
b) Iepurele.
c) Mugurul.
d) Vulpea.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, valorificând
informațiile din fiecare text.
6 puncte
Textul 1
Enunțul

Adevărat

Fals

Hotelul de la Bâlea este cunoscut doar în România.
Blocurile de gheață folosite pentru construirea hotelului provin din Munții Făgăraș.
Priveliștile deosebite contribuie la renumele locului.
Textul 2
Enunțul

Adevărat

Fals

Rândunica s-a grăbit să vină, deoarece a avut încredere în spusele celorlalți.
Omul de zăpadă e convins că zăpada se va topi în curând.
Omul de zăpadă trăiește în pădure.

6. Explică, în unu – trei enunțuri, un motiv pentru care Omul de zăpadă afirmă că e prima dată când vede
o rândunică, valorificând textul 2.
6 puncte
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7. Prezintă, în 20 – 40 de cuvinte, o trăsătură a textului dialogat, valorificând textul 2.

6 puncte

8. Precizează o asemănare și o deosebire, la nivelul conținutului, între cele două texte.

6 puncte

9. Ai alege hotelul de la Bâlea ca destinație a următoarei tale călătorii? Motivează-ți răspunsul, în
minimum 30 de cuvinte, valorificând textul 1.
6 puncte
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B.
1. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Au număr diferit de sunete și de litere ambele cuvinte din seria:
a)
b)
c)
d)

„aceste”; „picior”.
„altceva”; „place”.
„chiar”; „extreme”.
„sincer”; „ești”.

Răspunsul corect:

.

3 puncte

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Igluurile sunt frumos realizate și ..... turiști li se par interesante.
a) niște;
b) unii;
c) unor;
d) unora.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Rândunica se bucură că nu ajuns …... la întâlnire.
a) a cincea;
b) a cincilea;
c) al cincilea;
d) al cincea.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Soarele va ... la întâlnirea cu Omul de Zăpadă.
a) apar;
b) apare;
c) apărea;
d) apărut.
Răspunsul corect:

.

3 puncte

5. Transcrie, din secvențele următoare, un cuvânt format prin compunere și un cuvânt format prin
derivare: „Zăpada nu se poate topi niciodată. Și oricum, imediat ce un strat de zăpadă se subțiază puțin,
cade o nouă ninsoare... [...] Bună ziua, mugurașule. Și bine ai venit. Mai mult ca sigur că ești primul
mugur al primăverii. Ce încântare! Iar eu sunt prima rândunică.”.
4 puncte
Cuvântul format prin compunere:

Cuvântul format prin derivare:
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6. Rescrie secvența „Acest hotel este cunoscut”, modificând numărul substantivului.

4 puncte

7. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare funcției sintactice a fiecărui cuvânt subliniat
în enunțul: „Mi s-a spus că pe aici soarele ar fi ieșit deja din stratul de nori și că ar fi început să topească
ghețurile...”.
Funcția sintactică

Cuvântul
1. mi

a) atribut substantival

2. ar fi ieșit

b) complement direct

3. (de) nori

c) complement indirect

4. ghețurile

d) predicat nominal
e) predicat verbal

Tabelul pentru răspuns:
Cuvântul

Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.

8. Imaginează-ți că ești unul dintre copiii care s-a întâlnit cu Omul de Zăpadă.
Scrie, în minimum 20 de cuvinte, o invitație către acesta la un spectacol/eveniment organizat de tine.
În redactarea răspunsului tău, vei utiliza un verb copulativ și un adjectiv, pe care le vei sublinia. 8 puncte
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SUBIECTUL AL II-LEA

(20 de puncte)

1. Prezintă, în minimum 30 de cuvinte, o valoare umană identificată în textul 2, pe baza unui exemplu din
textul dat și a unui exemplu din cultura universală. În redactarea răspunsului, vei valorifica experiența
culturală (de exemplu: literatură, pictură și alte arte, obiceiuri/tradiții, personalități etc.) sau experiența
personală într-un context cultural.
6 puncte

2. Redactează o compunere narativă, de 70 – 130 de cuvinte, în care să îl prezinți aventura Omului de zăpadă
pornit în căutarea soarelui, integrând următoarea secvență din textul 2: „locul meu nu mai e aici, nici nu mai
știu cine sunt”.
14 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
– să respecți succesiunea logică a evenimentelor;
‒ să îmbini narațiunea cu o descriere de tip portret;
‒ să valorifici două informații din textul 2, altele decât cele din cerință.
Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Compunerea nu va avea titlu sau motto. Punctajul pentru redactare se acordă numai în cazul în
care compunerea are minimum 70 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.
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