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Citește cu atenție textul de mai jos:
“Pereții palatului erau făcuți din zăpadă viscolită, ferestrele și ușile din vânturi vijelioase;
erau peste o sută de încăperi, toate așa cum le alcătuia zăpada; cea mai mare era așa de întinsă că
puteai să mergi câteva ceasuri prin ea de la un capăt la altul. Toate erau luminate de Aurora Boreală
și erau goale, ghețoase, reci și sclipitoare. Aici nu era niciodată vreo petrecere, nici măcar un bal de
urși la care vijelia să cânte și urșii albi să meargă în două picioare și să joace, nici măcar o sindrofie
de domnișoare vulpi argintii; în palatul Crăiesei Zăpezii era pustiu și frig. Aurora Boreală se
deslușea atât de bine, încât îi puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul acestei săli nemărginite
și pustii era un lac înghețat care se sfărâmase în mii de bucăți, dar bucățile semănau între ele așa de
tare încât era o adevărată minunăție. În mijlocul lacului ședea Crăiasa Zăpezii, când era acasă, și
atunci zicea că șade pe oglinda înțelepciunii și că această oglindă e cea mai bună din lume.”
(Hans Christian Andersen, Crăiasa Zăpezii)

Partea I (înțelegerea textului): 10 puncte
1.Construiește o expresie frumoasă care să conțină cuvântul “argintii”.
2.Precizează o trăsătură morală a Crăiesei Zăpezii, așa cum reiese din text.
3.Selectează, din text, cuvintele care descriu încăperile palatului.

Partea a II a (limbă și comunicare): 40 puncte
1. Găsește câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) și câte un antonim (cuvânt cu sens
opus) pentru fiecare dintre cuvintele:“nemărginite”, „adevărată”.
2. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele “ceasuri” și „semănau” să aibă alt înțeles decât
în textul dat.
3. Construiește un enunț în care cuvântul “cea ” să se scrie altfel decât în text.
4. Alcătuiește două enunțuri în care substantivul “perdelele” să aibă alte două funcții sintactice
decât cea din text (poți schimba forma cuvântului dat).

Partea a III a (ortografie): 10 puncte
1. Rescrie următorul text, corectând toate greșelile:
Gîndul de gheață al Crăiesei nui m-ai dădea pace de loc.

Partea a IV a (compunere): 30 puncte
Imaginează-ți o posibilă continuare a povestirii de mai sus. Redactează, în 15-20 de rânduri,
o compunere în cuprinsul căreia vei integra un dialog între tine și Crăiasa Zăpezii prin care încerci
să o convingi că ar trebui să facă ceva pentru ca în palatul ei să fie mai multă veselie.
Notă:
În vederea obţinerii punctelor pentru redactare (12 puncte), compunerea trebuie să se încadreze
în limita de spaţiu precizată.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 50 de minute.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

