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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.
Textul1
Cu prilejul întâlnirii anuale a Orașelor
înfrățite, în data de 28.09.2019, Muzeul
de Istorie Turda în colaborare cu Primăria
Municipiului Turda va organiza o serie de
evenimente cu specific medieval, care se
vor desfășura în Piața Tricolorului – str.
B. P. Hașdeu, curtea Muzeului de Istorie
și curtea școlii Jósika Miklós. [...]
Vă așteptăm să luați parte la
atelierele interactive pentru copii, la târgul
de suveniruri cu demonstrații de lucru, la
concursul de tir și la demonstrațiile de
lupte medievale. Cultura și distracția
medievală vor fi reprezentate printr-o
piesă de teatru, o expoziție tematică și un
concert de muzică medievală susținut de
Duo Seraphim din Angouleme, Franța.
Prin implicarea publicului, grupul
medieval Paladinii de Terra Medies va
recrea o tabără medievală, o expoziție de
arme de luptă cu demonstrații și o serie
de dansuri medievale.
Evenimentul se va încheia cu un
spectacol de lumini și muzică,
organizat de echipele de cercetași din
Turda și Câmpia Turzii. Pe durata
festivalului oaspeții și publicul vor
putea degusta produse tradiționale
specifice gastronomiei medievale.
O zi medievală la Turda,
www.muzeulturda.com
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Textul 2
După ce toată lumea se duse la culcare – mai întâi oaspeții, iar apoi servitorii lor – și licărul lumânărilor se
stinse, Charlie îi mai spuse o dată noapte bună lui Mr Drake și cei trei agenți, purtând cele mai întunecate
veșminte pe care le găsiseră, porniră să cerceteze ascunzișurile castelului.
Când ajunseră la fântâna din perete, ceasurile băteau ora patru dinspre ziuă. Sunetul lor solemn
răsună de-a lungul coridorului, apoi liniștea se așternu iar.
Încercară mai întâi să împingă fântâna și nu au fost surprinși să descopere că nu se clintea.
— Deci, cum trecem dincolo? întrebă Jake șoptit, căutând pe perete vreun mecanism care să
deschidă zidul.
— Poate că are legătură cu vreunul dintre semnele astea, propuse Charlie, arătând spre o serie de
cifre romane gravate în piatra de sub fântână: I, VIII, VI, III, IV, II și așa mai departe.
Topaz îngenunche și le privi cu mai mare atenție.
— Cifrele astea nu au nicio noimă. Unu, opt, șase, trei, patru, doi, șapte, cinci, nouă..., numără ea.
Vă spun ceva?
Charlie ridică din umeri. Jake luă lumânarea din mâna lui Topaz și le studie și el mai de aproape. Își
plimbă degetele peste ele și observă ceva.
— Ia uitați, se mișcă! exclamă el însuflețit și le arătă cum dreptunghiul de piatră care încadra fiecare
cifră putea fi apăsat.
— Trebuie să fie vorba despre un fel de cifru, rosti Charlie gânditor.
Se zgâiră toți trei la cifrele acelea, încercând să rezolve misterul.
Deodată, Jake făcu ochii mari și exclamă:
— 1492, anul când a fost descoperită America. Să încerc?
Topaz săltă din umeri.
— Ce se poate întâmpla rău?
— Păi, cel mai rău, zise Charlie, apăsându-și ochelarii spre baza nasului, ar fi ca mecanismul să aibă
o capcană și, dacă formăm un număr greșit, să dea drumul la niște lame ascunse. Dar, dă-i drumul...
Jake încercă seria de patru cifre. Ușa nu se deschise. Charlie se scărpină în cap, iar Topaz se uită fix la cifre.
— 1649, murmură fata, atât de încet, încât ceilalți nici n-o auziră la început. Este 1649, repetă ea, mai
limpede. L-am mai văzut și altă dată.
Topaz nu mai așteptă acordul celorlalți. Apăsă cifrele și panoul din piatră se deschise cu un sunet
înfundat. Ea apucă lumânarea din mâna lui Jake și păși înăuntru. O scară din piatră cobora spre o
îndepărtată rază de lumină.
— Mergem? întrebă Topaz și porni în jos, fără urmă de teamă.
— De unde știa numărul ăla? îl întrebă Jake pe Charlie.
— 1649 este anul nașterii lui Zeldt, șopti Charlie. S-a născut la Londra, în a treisprezecea zi din luna
ianuarie a acelui an.
O regăsiră pe Topaz la capătul scării. Palierul luminat de felinare se deschidea spre un spațiu
întunecat – catacombele* castelului. Toate se sprijineau pe stâlpi solizi.
— Ascundeți-vă! le porunci Topaz iute. Se petrece ceva.
adaptare după Dibben Damian, Jake Djones și păzitorii istoriei. Misiunea Veneția
*catacombă – galerie subterană

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 2.
Sinonimele contextuale ale cuvintelor „să cerceteze” și „murmură”, subliniate în text, sunt.
a) să dezvăluie și strigă.
b) să documenteze și clipoci.
c) să examineze și șopti.
d) să întrebe și cântă.
Răspunsul corect:

.
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2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Festivalul luminii, din cadrul evenimentului O zi medievală la Turda, are loc la ora
a) 11:00.
b) 15:00.
c) 16:00.
d) 18:30.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
La Turda, Duo Seraphim din Franța
a) organizează o expoziție tematică.
b) prezintă o piesă de teatru.
c) propune ateliere interactive.
d) susține un concert medieval.
Răspunsul corect:

.

2 puncte

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Cifrele gravate în piatra de sub fântână sunt încadrate într-un
a) cerc.
b) dreptunghi.
c) pătrat.
d) triunghi.
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
Adevărat
Fals
Enunțul
Paladinii de Terra Medies aduc în fața publicului dansurile medievale.
Prețul biletelor de intrare variază în funcție de vârsta spectatorilor.
Toate evenimentele cu specific medieval se desfășoară în curtea Muzeului
de Istorie.
Textul 2
Enunțul

Adevărat

Fals

La fântână, cei trei copii descoperă șase cifre gravate în piatră.
Fata așteaptă aprobarea băieților pentru a apăsa codul format din șase cifre.
Nimic nu îi poate opri pe cei trei copii care sunt dornici să descopere
ascunzișurile castelului.

6. Explică, în unu – trei enunțuri, un motiv pentru care Topaz ghicește repede cifrul, valorificând textul 2.
6 puncte
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7. Prezintă, în 20 – 40 de cuvinte, o trăsătură a textului multimodal, valorificând afișul de la textul 1.

6 puncte

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

6 puncte

9. Ai participa la evenimente cu tematică medievală? Motivează-ți răspunsul, în minimum 30 de cuvinte,
valorificând textul 1.
6 puncte
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B.
1. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
a)
b)
c)
d)

mu-ni-ci-piu-lui, de-mons-tra-ți-i-le.
mu-ni-ci-piu-lui, de-mon-stra-ți-i-le.
mu-ni-ci-pi-u-lui, de-mons-tra-ți-i-le.
mu-ni-ci-pi-u-lui, de-mon-stra-ți-i-le.

Răspunsul corect:

.

3 puncte

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Copiii sunt hotărâți ... misterul castelului.
a) să rezolv;
b) să rezolve;
c) să-l rezolve;
d) să-și rezolve.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Diplomele sunt acordate ... care au participat la concursul de tir.
a) aceleia;
b) acelor;
c) acelora;
d) acelui.
Răspunsul corect:

3 puncte

.

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Felinarele aprinse luminau …. catacombele castelului.
a) intens;
b) intensă;
c) intenși;
d) intense.
Răspunsul corect:

.

3 puncte

5. Alcătuiește un enunț cu omonimul cuvântului subliniat în secvența „Vă așteptăm să luați parte la
atelierele interactive pentru copii, la târgul de suveniruri cu demonstrații de lucru, la concursul de tir și la
demonstrațiile de lupte medievale.”
4 puncte
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6. Rescrie secvența „Sunetul lor solemn răsună de-a lungul coridorului”, modificând numărul substantivelor.
4 puncte

7. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare funcției sintactice a fiecărui cuvânt subliniat
în enunțul: „O scară din piatră cobora spre o îndepărtată rază de lumină.”
Funcția sintactică

Cuvântul
1. din piatră

a) atribut substantival

2. cobora

b) atribut adjectival

3. îndepărtată

c) complement circumstanțial de loc

4. rază

d) subiect
e) predicat verbal

Tabelul pentru răspuns:
Cuvântul

Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.

8. Scrie, în minimum 20 de cuvinte, un mesaj de mulțumire adresat organizatorilor unui festival medieval.
În redactarea textului, vei utiliza un numeral cardinal și un adverb de loc, pe care le vei sublinia.
8 puncte
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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. Scrie, în 70 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 2.

14 puncte

Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai în cazul în care rezumatul are minimum 70 de cuvinte
și dezvoltă subiectul propus.
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