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Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

Subiectul I 

Se dă textul: 

 Atunci Harap-Alb descalecă, și spre mai mare mirarea lui, numai iaca îl întâmpină în pragul ușii 

cerșetoarea căreia îi dăduse el un ban de pomană, înainte de pornirea lui de acasă. 

— Ei, Harap-Alb, așa-i că ai venit la vorbele mele, că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om? Află acum că 

eu sunt Sfânta Duminică și știu ce nevoie te-a adus pe la mine. Spânul vrea să-ți răpună capul cu orice chip și 

de-aceea te-a trimis să-i aduci sălăți din Grădina Ursului, dar i-or da ele odată pe nas... Rămâi aici în astă-

noapte, ca să văd ce-i de făcut. 

Harap-Alb rămâne bucuros, mulțumind Sfintei Duminici pentru buna găzduire și îngrijirea ce are de el. 

— Fii încredințat că nu eu, ci puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută, Harap-Alb, zice Sfânta Duminică 

ieșind și lăsându-l în pace să se liniștească. 

Și cum iese Sfânta Duminică afară, odată și pornește desculță prin rouă, de culege o poală de somnoroasă, pe 

care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere și apoi ia mursa aceea și iute se duce de o 

toarnă în fântâna din Grădina Ursului, care fântână era plină cu apă până la gură. Și mai stând Sfânta 

Duminică oleacă în preajma fântânii, numai iaca ce vede că vine ursul cu o falcă în cer și cu una în pământ, 

mornăind înfricoșat. Și cum ajunge la fântână, cum începe a bea lacom la apă și a-și linge buzele de dulceața și 

bunătatea ei. Și mai stă din băut, și iar începe a mornăi; și iar mai bea câte un răstimp, și iar mornăiește, până 

ce, de la o vreme, încep a-i slăbi puterile și, cuprins de amețeală, pe loc cade jos și adoarme mort, de puteai să 

tai lemne pe dânsul. 

Atunci Sfânta Duminică, văzându-l așa, într-o clipă se duce și, deșteptând pe Harap-Alb chiar în miezul nopții, îi 

zice: 

— Îmbracă-te iute în pielea cea de urs, care o ai de la tată- tău, apucă pe ici tot înainte, și cum îi ajunge în 

răscrucile drumului, ai să dai de Grădina Ursului. Atunci sari repede înlăuntru de-ți ia sălăți într-ales, și câte-i 

vrea de multe, căci pe urs l-am pus eu la cale. Dar, la toată întâmplarea, de-i vedea și-i vedea că s-a trezit și 

năvălește la tine, zvârle-i pielea cea de urs și apoi fugi încoace spre mine cât îi putea. 

Harap-Alb face cum îi zice Sfânta Duminică. Și cum ajunge în grădină, odată începe a smulge la sălăți într-ales 

și leagă o sarcină mare, mare, cât pe ce să n-o poată ridica în spinare. Și când să iasă cu dânsa din grădină, 

iaca ursul se trezește, și după dânsul, Gavrile! Harap-Alb, dacă vede reaua, i-aruncă pielea cea de urs, și apoi 

fuge cât ce poate cu sarcina în spate, tot înainte la Sfânta Duminică, scăpând cu obraz curat. 

                                                                         (Ion Creangã, Povestea lui Harap-Alb) 

 

 

Motivează, în minimum 50  de cuvinte, apartenenţa fragmentului dat la genul epic, valorificând două 

trăsături.                          4 pc. 

 

   Subiectul II 

1. Menţionează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: belșug, a gândi.            1pc./0,50pc. 

2. Menţionează câte un antonim pentru următoarele cuvinte: limpede, a cere.             1pc./0,50pc. 

3. Scrie două enunţuri pentru a demonstra omonimia cuvântului: poartă.        2pc./1 pc. 

4. Rescrie următoarele enunţuri, corectând greșelile:                1pc./0,50pc. 

a) Dacă aș fi plecat mai devreme, cu siguranță aș fii prins trenul. 

b) Au colaborat împreună la terminarea proiectului. 

Material realizat de:  

prof. Duca Loredana, prof. Căpriță Alexandra, prof. Marin Florentina 


