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Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă toate cerințele:  

 

Călin se simți un pic păcălit. Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple. Nimeni nu-i spusese nimic despre 

vreo dispariție a peceților și nu i se părea corect. (...) 

– Descântecul îl știi? o întrebă el, hotărât să treacă la cel de-al doilea plan.  

– Ndaaa, zise fetița, trăgându-și nasul și parcă ceva mai încurajată de faptul că există un lucru pe care 

îl stăpânea.  

Știa descântecul foarte bine. (...)  

– Stai liniștită! continuă el, încercând să nu o sperie din nou pe sora sa, o să fie chiar distractiv, ai să 

vezi. Ca într-un fel de v-ați ascunselea. Un joc, ce mare lucru? (...) 

Altă soluție nu era însă, iar fetița știa foarte bine. Începuse deja să-și exerseze piruetele pe călcâi chiar 

în vreme ce punea întrebările speriate. Nu era lucru ușor să te rotești neîncetat pe călcâiul drept, spre stânga. 

O vreme se poticniră, se încurcară și o luară de la capăt, până când izbutiră.  

Atunci când stăpâniră rotirile, Ilinca dădu drumul descântecului:  

Alimăndriță, vârtejiță, 

Timp, deschide-te 

Și primește-ne! 

Trei peceți de mărgean căutăm 

Și pe tine te rugăm: 

Arată-ne calea, 

Auzi-ne chemarea! 

Îl repetă iar și iar, pentru ca fratele său să-l învețe și să intre în ritmul ei cântat:  

Trei peceți* de mărgean căutăm, 

Trei peceți de mărgean căutăm. 

Deodată înțelese. Chiar versurile descântecului vorbeau despre dispariția peceților, avertizându-i. (...) 

Atunci când Călin izbuti să rostească descântecul întreg alături de ea, totul se schimbă.  

Mai întâi, frunțile li se răcoriră de o boare de vânt ce aducea arome de vanilie și de scorțișoară, ceea 

ce îi făcu pe copii să se gândească la plăcinte. Continuau să rostească versurile, rotindu-se pe călcâie, în vreme 

ce în jur toate lucrurile din pod prinseră a zbura, intrând în cufăr ca în gura unui aspirator. Cele două mânere 

ale cufărului tremurau ușor, ca și cum s-ar fi pregătit să plece de pe loc. O forță căreia nu i se puteau împotrivi 

îi atrăgea pe copii spre cufăr, trecându-i peste marginile lui.  

Preț de o clipă rămaseră agățați numai în mâini, cu picioarele spânzurate înăuntru ca într-o fântână, 

privindu-se.  

– O să fie bine, spuse Călin. La trei ne dăm drumul. Unu, doi, trei! 

Degetele li se desprinseră de singurul punct care îi mai lega de lumea cunoscută și copiii se rostogoliră 

jos, pe pământ, printre ierburi arse de soare și uscate de vânturi.  

Se aflau afară. Cum era posibil, de vreme ce intraseră de fapt în cufărul din podul lor? 

 (Simona Antonescu, Decebal și un solomonar misterios)   

 

* pecete = ștampilă 

 

 

Subiectul I:  

1. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: soluție și lucrurile, subliniate în textul de mai sus.               1 

p 



2. Alcătuiește propoziții cu grupurile: iar/ i-ar, nea/ ne-a.                                                                       1 

p 

3. Transcrie din text: a) un numeral; 

                              b) ultimul predicat; 

                              c) un substantiv propriu cu funcție de subiect; 

                              d) un verb care nu îndeplinește funcția de predicat.                                                1 

p 

 

Subiectul al II-lea:  

1. Scrie 1-2 rânduri în care să arăți cum se numesc personajele din text și ce relație există între ele.     1 

p 

2. Scrie un enunț în care să indici locul în care se află cei doi copii în timp ce rostesc descântecul.       1 

p 

3. Scrie un text de 3-5 rânduri în care să prezinți ce se întâmplă atunci când copiii spun descântecul și 

fac piruete.                                                                                                                                                  

1 p 

 

Subiectul al III-lea: 

Scrie o compunere de aproximativ 10-15 rânduri în care să propui o posibilă continuare a textului dat.       3 

p 

În compunerea ta, trebuie:  

- să păstrezi personajele;  

- să arăți ce se întâmplă cu personajele în locul în care au ajuns;  

- să folosești dialogul.  

 

1 p oficiu 


