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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
Delta Dunării şi „Mica Deltă” a Bucureștiului
22 septembrie – 12 octombrie 2015
Fotografii de Helmut Ignat
Texte de Cristian Lascu
Galeria Institutului Cultural Român, rue de l'Exposition 75007 Paris
Expoziția este deschisă în perioada 22 septembrie – 12 octombrie 2015 și poate fi vizitată de luni
până vineri, de la 10.00 la 13.00 şi de la 14.00 la 18.00.
Expoziția Delta Dunării şi „mica Deltă” a Bucureștiului vă invită să descoperiți două delte, două
paradisuri ale animalelor și ale plantelor din România. Delta Dunării este cea mai mare şi mai bine
conservată* dintre deltele europene. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991 şi
este clasificată ca rezervație.
Acest regat al apelor găzduiește peste 300 de specii de păsări, nenumărate specii de peşti, peste
1150 specii de plante. Expoziția dezvăluie publicului acest loc paradiziac, unde Dunărea se varsă în
Marea Neagră, după o călătorie de 2860 de kilometri.
„Mica Deltă” a Bucureștiului este istoria extraordinară a unui paradis natural care s-a format şi s-a
impus singur, în mediul orașului București. Este vorba despre Parcul Natural Văcărești, această zonă
umedă care se întinde pe 190 de hectare, abandonată din 1989 şi cucerită treptat de natură, care a
transformat-o într-un rezervor al planetelor și al animalelor.
Helmut Ignat este director general al Konica Minolta România și fotograf al National Geographic
România și Traveller, pentru care a realizat reportaje despre Delta Dunării, Masai Mara, Antarctica și
Țara de Foc, Veneția. A publicat un album fotografic despre Delta Dunării – Cântecul Lebedei Mute.
Lucrează la proiectul Parcul Natural Văcărești din februarie 2011, în calitate de fotograf, documentarist,
membru fondator al grupului de inițiativă.
Cristian Lascu este cercetător speolog*. Printre cele mai importante descoperiri ale sale se află
Peștera Movile, primul ecosistem subteran din lume independent de energia solară. A fost timp de 12 ani
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redactor-șef al revistei National Geographic România. Așadar, expoziția ICR Paris din cadrul
Săptămânii Culturilor Străine prezintă o paralelă interesantă între două delte de notorietate* deja
națională şi internațională: una reprezintă natura absolută, cea de-a doua, o deltă urbană, la care se
poate ajunge cu metroul. Parcul Natural Văcărești este un proiect de mediu inițiat şi susținut de
Helmut Ignat şi de Cristian Lascu. Anul acesta, centrele culturale de la Paris se alătură preocupărilor
privind mediul înconjurător, care ocupă atenția publică, mai ales că în noiembrie şi decembrie anul acesta
Parisul va găzdui Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP21).
www.lyon.mae.ro
*conservată – păstrată
*speolog – om de știință care se ocupă cu explorarea și studiul complex al peșterilor
*notorietate – calitate de a fi cunoscut de multă lume, renume, faimă

Textul 2
Mă știți: eu sunt Apolodor!
Sunt pinguinul călător
Ce a dat pământului ocol
Prin aer, pe ocean, pe sol...
Mă știți – și încă foarte bine –,
Gellu Naum a scris de mine,
Pe unde am fost și ce-am văzut
În orice țară și ținut.
Dar am ajuns mult mai departe
Decât se povestește-n carte.
Ca nu cumva urât să-mi fie
Am luat-o în călătorie
Pe maimuțică (cred c-o știți).
L-am luat și pe pisoiul Tiț...
Ne-am îmbarcat frumos pe-un plaur1
Și am pornit-o pe coclauri2...
Nici până azi lumea nu știe
Despre a mea călătorie
În Delta Dunării*... Plutești
Dar n-ai cum să te plictisești –
Și-n apă sunt atâția pești
Și-atâtea păsări peste tot! [...]
Aveți dar grijă (vă implor!)
Dacă veniți cumva aici.
Luați cu voi părinți, bunici,
Rude, vecini – pe cine vreți –
Dar fiți, vă rog frumos, discreți:

*Dacă nu știți acest cuvânt
Delta-i triunghiul de pământ,
proaspăt format, care apare
unde un râu se varsă-n mare.

Căci păsările-atunci vă lasă
Să le-admirați la ele acasă
Și să le studiați... Mă rog
Poți să nu fii ornitolog3 [...]
Când o să vin în Deltă iar
(O să-mi fac timp în calendar),
Vino și tu, de vrei, de poți –
Să ne întâlnim acolo toți.
Florin Bican, Descoperim cu Apolodor, în Deltă, păsările-n zbor
plaur – formațiune vegetală acvatică, în care predomină stuful și care plutește la suprafața apei
coclauri – locuri neumblate sau puțin umblate, pustii, îndepărtate; locuri prăpăstioase
3
ornitolog – om de știință care se ocupă cu studiul păsărilor
1
2
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul la cerințele de mai jos, cu privire la textele date.
A.
1. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Antonimele contextuale ale cuvintelor „dezvăluie” și „umedă”, subliniate în text, sunt:
a) arată și ploioasă.
b) ascunde și uscate.
c) descoperă și udă.
d) evidențiază și rece.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Delta Dunării este rezervație UNESCO din
a) 1989.
b) 1991.
c) 2011.
d) 2015.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Cei care merg în Delta Dunării trebuie să fie
a) discreți.
b) indiferenți.
c) ocupați.
d) plictisiți.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Prima strofă are rimă
a) îmbrățișată.
b) împerecheată.
c) încrucișată.
d) monorimă.
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

Parcul Natural Văcăreşti este considerat „Mica Deltă” a Bucureștiului.
Helmut Ignat este redactor-șef al revistei National Geographic România.
Prin expoziția care prezintă delta naturală și delta urbană, ICR Paris se
alătură preocupărilor privind mediul înconjurător.
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Textul 2
Enunțul

Adevărat

Fals

Gellu Naum a scris despre Apolodor.
Apolodor pleacă din nou în călătorie alături de maimuțică și de pisoiul Tiț.
Pinguinul a călătorit doar în Deltă.

6. Explică, în unu – trei enunțuri, un motiv pentru care Apolodor îi invită pe copii în Delta Dunării,
valorificând textul 2.
6 puncte

7. Prezintă, în 20 – 30 de cuvinte, o trăsătură a textului discontinuu, valorificând textul 1.

6 puncte

8. Precizează o asemănare și o deosebire de conținut între cele două texte.

6 puncte
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9. Crezi că este important să împărtășești experiențele de călătorie cu cineva? Motivează-ți răspunsul, în
minimum 30 de cuvinte, valorificând textul 2.
6 puncte

B.
1. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Numărul literelor este egal cu numărul sunetelor în cuvântul
a)
b)
c)
d)

„cercetător”.
„deschisă”.
„expoziția”.
„triunghiul”.

Răspunsul corect:

.

3 puncte

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Parcul Natural Văcărești este un paradis ..... plantelor.
a) al;
b) a;
c) ai;
d) ale.
Răspunsul corect:

.
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3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Parcul a fost ...... de natură, prin urmare s-a transformat într-un rezervor al plantelor.
a) cucerit;
b) cucerită;
c) cuceriți;
d) cucerite.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
─ Domnule jurnalist, nu ............................ doar un singur reportaj despre deltă!”.
a) realizezi;
b) realiza;
c) realizează;
d) realiză.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

5. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul „mare” în fiecare dintre enunțurile următoare.
În

enunțul „un

râu

se

varsă-n

mare.” cuvântul „mare”

este

4 puncte

________________________

________________________________ .
În enunțul „Delta Dunării este cea mai mare și mai bine conservată dintre deltele europene.” cuvântul
„mare” este _______________________________________________ .
6. Rescrie secvența „această zonă umedă care se întinde pe 190 de hectare”, modificând numărul
verbului.
4 puncte

7. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”.
În secvența preluată din Textul 1, „Delta-i triunghiul de pământ, care apare unde un râu se varsă-n mare”:
Enunțul
•

sunt două predicate;

•

cuvântul „pământ” are funcție sintactică de atribut substantival;

•

cuvântul „un râu” are funcție sintactică de complement direct;

•

cuvântul „mare” are funcție sintactică de complement circumstanțial de
loc.
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8. Formulează un mesaj de încurajare pentru Apolodor, pinguinul călător, utilizând un numeral cardinal și
un adverb de timp, pe care le vei sublinia.
8 puncte

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, de 70 – 130 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare prin care crezi că a
trecut Apolodor în călătoria din Delta Dunării.
14 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
– respectarea succesiunii logice a evenimentelor, în concordanță cu cerința dată;
– integrarea unui dialog de trei – cinci replici;
– valorificarea a 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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