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toate subiectele sunt obligatorii;
se acordă un punct din oficiu;
timp de lucru: 45 de minute;
Citește cu atenție textul:

„O singură dată văzusem flori de gheață.
S-a întâmplat în vacanța de iarnă când eu aveam șase ani, iar Abby, doisprezece. A dat buzna
în camera mea îmbrăcată în pijamaua ei de flanelă verde
− Charlie, trezește-te! Trebuie să vii să le vezi înainte să dispară!
Ne-am luat gecile pe noi, ne-am băgat picioarele goale și pantalonii de pijama în cizmele de
zăpadă și ne-am întrecut până afară, în josul străzii până la plaja stâncoasă care duce la lac. Stâncile
care coborau până la gheață erau alunecoase, dar Abby m-a ținut strâns de mână. Când muchiile lor
zimțate au făcut loc gheții netede și întinse, mi-a dat drumul și a îngenuncheat să se uite la un petic
de zăpadă de deasupra acelei întinderi întunecate.
Doar că nu era zăpadă. Noaptea de dinainte fusese senină și geroasă. Părea că puzderia de
stele care împrăștiaseră o lumină rece căzuseră din cer și se transformaseră în cristale în lumina
dimineții. Un câmp plin cu ele se întindea pe gheață de la malul nostru și până la insula de hăt departe.
− Sunt minunate!
Am fost convinsă că sunt magice. Abby a zis că și ea crede același lucru − iar o dimineață care
începe cu flori de gheață care împodobesc lacul n-are cum să nu se transforme într-una magică. Am
alergat înapoi acasă, în bucătăria mirosind a clătite cu sirop de arțar, și i-am povestit mamei despre
flori și despre posibila magie. Ne-a zâmbit de parcă avea un secret și, înainte să apucăm să întrebăm
unde e tata, el a intrat pe ușă cu Denver în brațe. Știam că o să primim un pui de labrador auriu − doar
că nu chiar în ziua aia.”
(Kate Messner, A şaptea dorinţă)
1. Scrie, pe foaia de răspuns, litera din faţa enunțului scris corect: (1p)
a) Copiii sau dus să vadă florile de ghiață.
b) Abby credea că ie magie!
c) Îmi spuneam întruna că ziua s-a transformat într-una magică.
2. Numește două personaje din fragmentul citat. (1p)
3. Precizează termenii cu înțeles asemănător pentru cuvintele extrase din text: magică, geroasă, se
transformaseră, chiar. (1p)
4. Din ce motiv se trezesc cei doi copii de dimineață? (1p)
5. Explică de ce crezi că mama copiilor a zâmbit „de parcă avea un secret”. (1p)
6. Cine este Denver? (1p)
7. Scrie, în 4-5 rânduri, o continuare a întâmplărilor din fragmentul de mai sus. (3p)

