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EUROBEST
SUBIECT MODEL - LIMBA ROMÂNĂ
Vineri dimineața devreme m-am dus la grădina zoologică, înarmată cu tot ce considerasem necesar
pentru eliberarea condorului. Scule și curaj.
Pe de o parte, a fost foarte simplu tocmai acolo unde mă temeam c-o să fie mai greu.
Pe de altă parte, a fost complicat acolo unde nu prevăzusem nicio problemă.
În primul rând, zăvorul cedase extraordinar de ușor, aproape că îmi alunecase din mâini. O biată
clapetă de metal ruginit. …
Dar piedicile apar întotdeauna în altă parte decât te aștepți.
Asta am învățat eu până la eliberare, ziua eliberării lui Isidor.
Și iată piedica uriașă la care nu mă gândisem o clipă: Isidor nu putea să zboare.
În mintea mea, în toate aceste zile care trecuseră de la decizia de a-l salva îl văzusem de zeci de ori
zburând, înălțându-se de cum făceam o gaură în gardul de sârmă. La asta visasem. De asta mă
dusesem acolo.
Nicio clipă nu-mi imaginasem că o s-o ia la fugă ca un curcan, cât era aleea de lungă, dus și întors,
incapabil să se desprindă de sol.
M-am pomenit cu un condor lipăind pe urmele mele. Voiam să plec, îmi considerasem misiunea
încheiată, îl eliberasem, dar el se ținea după mine, lipa-lipa, țop-țop, de parcă mă implora.
(Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor)
Subiectul I
A. Înțelegerea textului (30 de puncte)
1. Realizează, în 5-6 rânduri, povestirea fragmentului dat.
2. Explică semnificația enunțului: Dar piedicile apar întotdeauna în altă parte decât te aștepți.
3. Exprimă-ți opinia, în 3-4 rânduri, despre ce ar trebui să facă fetița în această situație.
B. Limba română (20 de puncte)
1. Propune cuvinte cu sens asemănător pentru sensul din text al următorilor termeni: curaj,
biată.
2. Identifică, în ultimul alineat, o propoziție simplă și apoi transform-o în propoziție dezvoltată,
adăugând: două substantive, un pronume personal și un adjectiv (ordinea inserării părților
de propoziție nu contează, nici funcția lor sintactică).
Subiectul al II-lea (50 de puncte)
Compunere imaginativă
Imaginează-ți că ești un copil care merge pentru prima dată la grădina zoologică împreună cu
părinții. Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să povestești ceea ce ai văzut și ai simțit în
timpul acestei experiențe.
În redactarea compunerii trebuie să:
- folosești doar narațiunea și descrierea;
- integrezi două structuri din textul Veronicăi D. Niculescu pe care le vei sublinia;
- dai un titlu interesant
Notă: Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări și 10 puncte din oficiu.

