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Citește cu atenție textul următor, apoi privește imaginea cu tabloul lui Ștefan Câlția, Inorogul și 

copila (2012), pentru a răspunde cerințelor formulate în continuare: 

 

Un tropăit ca de copite de ied a smuls-o pe 

Catrina din somn, înainte să se crape de ziuă. A 

făcut ochii mari, și-a strâns bine pătura la piept și 

de-abia a reușit să-și înăbușe un țipăt care ar fi 

dezvăluit totul. În fața ei, poleit de lumina stelelor, 

stătea un unicorn

 atât de strălucitor, încât părea 

făcut din sticlă de zahăr: o bomboană uriașă, 

orbitoare și incredibil de lucioasă. 

- Ce-i cu tine aici, nu trebuia să fii în Țara 

Viselor? l-a întrebat Catrina.  

- Vânătorii mi-au luat urma și acolo, sunt în 

căutarea mea, trebuie să mă ajuți, răspunse privind 

speriat unicornul. 

- Bine, bine, dar nu mai tremura și nu mai 

tropăi. Ne aud vecinii. O să te iau în brațe și o să ne 

ghemuim amândoi sub păturica mea, dar ce ne 

facem dimineață când vine mama? Nu ai putea să te ascunzi măcar un pic în altă parte? întrebă fetița cu 

ochii roată, în jurul camerei. 

- Ascunde-mă tu, tu știi toate locurile de ascunziș din casă. Când ajungi în Țara Viselor mereu îmi 

povestești cum vă jucați de-a v-ați ascunselea… Te rog, Catrina, am nevoie de ajutorul tău. Am încuiat 

poarta dintre Țara Viselor și camera ta, am șters urmele cu pulbere magică, deci ar trebui să fiu în 

siguranță, măcar până mâine dimineață. Dar ce ne facem, ce ne facem? Nici Țara Viselor nu mai e un loc 

sigur… 

- Ești speriat. Vino sub păturică și o să mă gândesc. Găsim noi o soluție. Așa îmi spune mama mea 

mereu. Unicorn, dar tu niște praf magic mai ai? 

- Cred că mi-a mai rămas în coamă, sper că nu s-a scuturat de tot. 

Catrina a început să îi pieptene coama cu grijă și să adune toată pulberea magică într-o cutiuță. 

                                                                           Alina Purcaru, Un unicorn în muzeul de oase (2019) 

unicorn - animal fabulos, imaginat sub forma unui cal cu un corn în frunte; inorog 

Subiectul I (30 de puncte): 

         Imaginează-ți că fetița și unicornul se întorc în Țara Viselor! Valorificând sugestiile textului și ale 

imaginii date, redactează o compunere de cel puțin 20 de rânduri, în care să povestești o întâmplare 

neașteptată la care participă cele două personaje.  

Pentru obținerea punctajului acordat, vei avea în vedere:  

- adecvarea conținutului la cerință;  

- îmbinarea narațiunii cu descrierea și dialogul;  

- evidențierea a câte două trăsături, altele decât în text, pentru fiecare personaj menționat.  



 

Subiectul al II-lea (60 de puncte)  

 

1. Notează câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) potrivit sensului din text al cuvintelor: să-și 

înăbușe, ar fi dezvăluit.                                                                                                               (8p.: 2x 4p.)  

 

2. Alcătuiește câte o propoziție cu perechile de ortograme ale următoarelor cuvinte/structuri: ai, mi-a.  

(8p.: 2x 4p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Transcrie pe foaia de concurs varianta de răspuns pe care o consideri corectă:  

A. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:  

a. in-cred-i-bil, lu-ci-os;  

b. in-cre-di-bil, lu-cios; 

c. in-cre-dib-il, luci-os.  

 

B. Fac parte din familia lexicală a substantivului piept toți termenii din lista:  

a. pieptene, pieptăraș; 

b. pieptăruț, a pieptăna;  

c. pieptiș, pieptuț.  

 

C. Este corectă propoziția: 

a. Puterea coamei unicornului era datorată pulberii magice.  

b. Puterea coamei unicornului era datorată pulberii magică. 

c. Puterea coamii unicornului era datorată pulberii magice. 

 

D. Secvența: Crezînd că v-a priimi bonboane, inorogul ș-ia îndreptat privirea către fetiță. conține:  

a. trei greșeli;  

b. patru greșeli;  

c. cinci greșeli.  

 

E. În enunțul: Când ajungi în Țara Viselor mereu îmi povestești cum vă jucați de-a v-ați ascunselea. 

există:  

a. patru predicate;  

b. cinci predicate;  

c. trei predicate.                                                                                                        (20p.: 5x4p.)  

 

4. Precizează ce reprezintă ca parte de vorbire fiecare dintre cuvintele subliniate în text: Catrina, mari, 

tine, tropăi.             (12p.: 

4x3p.) 

 

5. Formulează, sub forma unei propoziții interogative dezvoltate, o întrebare pe care i-ai adresa-o fetiței 

din imagine, folosind un pronume personal cu rol de subiect și un verb cu rol de predicat, la forma 

negativă, care să exprime o acțiune viitoare.        (12p.: 

6x2p.)  

 

NOTĂ: toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 de puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

coerența exprimării, proprietatea termenilor, ortografie, punctuație, lizibilitate, așezarea în pagină, 

respectarea, în compunere, a limitei minime de rânduri indicate.  



Din oficiu: 10 puncte.  

Total: 120 de puncte.  

Timp de lucru: 45 de minute.    


