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SUBIECTUL I (50 de puncte) 
„L ăsaţi ploaia să mă îmbrăţişeze de la tâmple până la 
glezne, 
Iubiţii mei, priviţi dansul acesta nou, nou, nou, 
Noaptea-şi ascunde ca pe-o patimă vântul în bezne, 
Dansului meu i-e vântul ecou. 
 
De frânghiile ploii mă caţăr, mă leg, mă apuc 
Să fac legătura-ntre voi şi-ntre stele. 
Ştiu, voi iubiţi părul meu grav şi năuc, 
Vouă vă plac flăcările tâmplelor mele. 
 

Priviţi până o să vi se atingă privirea de vânt 
Braţele mele ca nişte fulgere vii, jucăuşe - 
Ochii mei n-au cătat niciodată-n pământ, 
Gleznele mele n-au purtat niciodată cătuşe! 
 
Lăsaţi ploaia să mă îmbrăţişeze şi destrame-mă 
vântul, 
lubiţi-mi liberul dans fluturat peste voi - 
Genunchii mei n-au sărutat niciodată pământul, 
Părul meu nu s-a zbătut niciodată-n noroi!  

(Ana Blandiana, Dans în ploaie) 
Partea I 
Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să comentezi textul dat, având în vedere următoarele repere: 

• elemente ale universului/cadrului poetic; ...............................................................................(4 puncte) 
• semnificaţia a două imagini artistice diferite; ........................................................................(4 puncte) 
• atitudinea eului liric.................................................................................................................(4 puncte) 

 
Partea a II-a  

Pornind de la imaginea sugerată de textul citat, scrie o compunere de 20-25 de rânduri cu titlul 
,,Îmbrățișarea ploii”. Vei avea în vedere: 

• evidenţierea unui cadru care să includă o imagine din textul Anei Blandiana; .....................(6 puncte) 
• îmbinarea a două moduri de expunere; ..................................................................................(6 puncte) 
• adecvarea conţinutului la titlul dat; ........................................................................................(6 puncte) 
• folosirea adecvată a trei figuri de stil studiate. .......................................................................(6 puncte) 

 
Notă: În afara punctajului acordat pentru conţinut (Partea I – 12 puncte, Partea a II-a – 24 de puncte), vei 
primi şi 14 puncte pentru redactarea celor două compuneri (unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de 
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 puncte, originalitatea ideilor – 3 puncte, 
ortografia – 3 puncte, punctuaţia – 2 puncte). 
 
SUBIECTUL AL II-LEA (40 de puncte) 
1. Precizează numărul de sunete și de litere din cuvintele: frânghiile și fulgere. ..............................(4 puncte) 
2. Explică rolul utilizării cratimei în structura „noaptea-şi”. .............................................................(4 puncte) 
3. Ilustrează, în două enunţuri, sensuri diferite ale substantivului braț şi precizează-le. ...................(4 puncte) 
4. Transcrie, din textul dat, un cuvânt obținut prin conversiune și unul obținut prin compunere. ....(4 puncte) 
5. Alcătuiește două enunţuri în care cuvintele acesta şi grav să aibă alte valori morfologice decât în textul 
dat, pe care le vei preciza. ..................................................................................................................(4 puncte) 
6. Scrie două expresii care să conţină substantivul stele. ...................................................................(4 puncte) 
7. Menționează valorile morfologice ale cuvintelor: -și, -ntre, mele și fluturat. ...............................(4 puncte) 
8. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor: lăsați, vântul, liberul, niciodată. ............................(4 puncte) 
9. Ilustrează în enunţuri două funcţii sintactice diferite ale substantivului ploaie în cazul dativ. Precizează-le. 

(4 puncte) 
10. Construieşte un enunţ în care verbul a săruta, la modul participiu, cu funcția sintactică de atribut 
adjectival, să aiba valoarea stilistică de epitet personificator. ...........................................................(4 puncte) 
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de două ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 
3. Toate subiectele sunt obligatorii.  

SUCCES ! 


