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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 fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.  

 

Textul 1 

 

– Ce înseamnă „a îmblânzi”? întrebă micul prinț. 

– E un lucru de mult dat uitării, zise vulpea. Înseamnă „a-ţi crea legături”… 

– A-ţi crea legături? 

– Desigur, zise vulpea. Tu nu eşti deocamdată pentru mine decât un băieţaş, aidoma cu o sută de mii de alţi băieţaşi. 

Iar eu nu am nevoie de tine. Şi nici tu n-ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe, aidoma cu o sută de 

mii de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzeşti, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn în 

lume. Eu voi fi, pentru tine, fără seamăn în lume.. . 

– Încep să înţeleg, zise micul prinţ.  E undeva o floare… mi se pare că m-a îmblânzit… 

– Se prea poate, zise vulpea. Pe Pământ întâlneşti tot soiul de lucruri… 

– O! Dar nu e pe Pământ, zise micul prinţ.[...] 

   Vulpea însă se întoarse la gândurile ei: 

– Viaţa mea e veşnic aceeaşi.  Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele, şi 

toţi oamenii se aseamană între ei. Aşa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzeşti, viaţa mi se va însenina. [...] 

Lanurile de grâu mie nu-mi trezesc nicio amintire.  Şi asta-i trist! Tu însă ai părul de culoarea aurului. Va fi, de 

aceea, minunat când mă vei fi îmblânzit! Grâul, auriu şi el, îmi va aminti de tine. Şi-mi va fi nespus de dragă 

murmurarea vântului prin grâu… Vulpea tăcu şi se uită la micul prinţ. 

– Te rog… îmblânzeşte-mă, zise apoi. 

– Bucuros aş vrea, răspunse micul prinţ, numai că nu prea am timp. Am de căutat prieteni şi o mulţime de lucruri de 

cunoscut. 

– Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim, zise vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri 

de-a gata, de la neguţători. Cum însă nu există neguţători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei cu 

adevărat să ai un prieten, îmblânzeşte-mă! 

– Ce trebuie să fac? zise micul prinţ. 

– Trebuie să ai foarte multă răbdare, răspunse vulpea. La început, te vei aşeza ceva mai departe de mine, uite-aşa, în 
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iarbă.  Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic.  Graiul e izvor de neînţelegeri. Însă vei putea, pe zi 

ce trece, să te aşezi din ce în ce mai aproape de mine… [...] 

Şi-aşa micul prinţ îmblânzi vulpea. Iar când ora despărţirii fu aproape: 

– Vai! zise vulpea…  Am să plâng. 

– Din vina ta, zise micul prinţ, eu nicidecum nu-ţi voiam răul, ci numai tu ai vrut să te-mblânzesc… 

– Aşa e,  zise vulpea. 

– Dar ai să plângi! zise micul prinţ. 

– Aşa e! zise vulpea. 

– Şi-atunci nu dobândeşti nimic din asta! 

– Ba dobândesc, zise vulpea, datorită culorii grâului. 

   Apoi adăugă: 

– Du-te să mai vezi o dată trandafirii. Vei descoperi că floarea ta nu are-n lume seamăn. Întoarce-te apoi la mine, să-

ţi iei rămas bun, iar eu îţi voi dărui o taină. Micul prinţ se duse să mai vadă o dată trandafirii. 

– Voi nu semănaţi întru nimic cu floarea mea, voi încă nu sunteţi nimic, le spuse el. Pe voi nimeni nu v-a îmblânzit, 

precum nici voi n-aţi îmblânzit pe nimeni. Sunteţi aşa cum era şi vulpea mea. Nu era decât o vulpe, aidoma cu altele 

o sută de mii. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten, iar ea acum nu are în lume seamăn. Şi florile se ruşinară.  

– Sunteţi frumoase, dar sunteţi deşarte, le mai spuse el. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Floarea mea, 

fireşte, un trecător de rând ar crede că e asemeni vouă. Ea însă singură e mai de preţ decât voi toate laolaltă, fiindcă 

pe ea am adăpostit-o sub clopotul de sticlă. Fiindcă pe ea am ocrotit-o cu paravanul. Fiindcă pentru ea am ucis 

omizile (în afară doar de câteva, pentru fluturi). Fiindcă pe ea am ascultat-o cum se plângea, ori cum se lăuda, ori 

câteodată chiar şi cum tăcea. Fiindcă ea e floarea mea. Şi se duse înapoi la vulpe. 

– Rămâi cu bine, zise el… 

– Te du cu bine, zise vulpea. Iată care-i taina mea. E foarte simplă: Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să 

pătrundă-n miezul lucrurilor. 

– Ochii nu pot să pătrundă-n miezul lucrurilor, spuse după dânsa micul prinţ, ca să ţină minte. 

 

Micul Print, Antoine de Saint- Exupery 

 

Textul 2 

   Vulpea roșie, Vulpes vulpes după denumirea științifică este cea mai mare specie a subfamiliei vulpilor care face 

parte, la rându-i, din marea familie Canide, din care fac parte toate speciile sălbatice precum lupii, șacalii, coioții, 

câinii sălbatici africani, dolii, câinii enoți, vulpile polare precum și toate rasele de câini domestici.   

   Greutatea vulpilor variază intre 3-14 kg, în funcție de anotimp și de arealul în care trăiesc, vulpile din ținuturile 

nordice fiind mai mari de obicei decât cele care trăiesc în zonele temperate și calde. Botul vulpilor este mai lung și 

mai îngust decât al oricărui câine, această adaptare apărând în timp datorită obiceiului acestora de a vâna șoareci și 

șobolani. Deși a fost denumită vulpea cea roșie, blana acesteia apare într-o bogată varietate de nuanțe roșcate care 

variază de la roșu-portocaliu închis până la cafeniu deschis la unele subspecii. Pe abdomen, piept, gât, mandibulă, 

precum și vârful cozii, blana vulpii este albă la culoare.  

        Vulpile dau naștere la 3-4 pui, fiecare cântărind circa 100-150 grame la naștere. Pe toată perioada creșterii puilor 

femela este ajutată de mascul, care vânează din greu pentru a asigura femelei și puilor hrana necesară supraviețuirii. 

La vârsta de 8 săptămâni puii sunt înțărcați și încep să mănânce carne regurgitată de părinți. Puii sunt complet maturi 

la vârsta de 10 luni, perioadă în care devin independenți si pornesc să-și caute propriile teritorii.  

   Vulpile sunt la origine animale carnivore, dar în prezent s-au adaptat și unui regim ierbivor. Astfel, o vulpe 

vânează în principal rozătoare de genul șoarecilor de padure, șobolanilor, hârciogilor, popândăilor, iepurilor dar și 

păsări de genul fazanilor, potârnichilor și prepelițelor. Broaștele, șopârlele, insectele și ouăle păsărilor intră și ele în 

dieta vulpilor. Vulpile sunt singurele canide care vânează rozătoare pândindu-le și prinzându-le dintr-un salt, în 

aceeași manieră ca felinele sălbatice. Spre apropierea sezonului rece vulpile au tendinta de a vâna mai mult și chiar 

mănâncă fructe de pădure. În podgoriile din sudul Franței au fost observate vulpi hrănindu-se cu struguri, ceea ce 

aduce o validare nouă cunoscutului proverb! 

 
 (https://www.descopera.ro) 

https://www.descopera.ro/


Ministerul Educației 
Școala Gimnazială Nr.1 Brașov 

 

 
 

A. 

 

1. Transcrie, din textul 2, doi termeni din câmpul lexical al rozătoarelor.. 2 puncte 

 

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.  

Micul prinț dorea: 

a) să ocrotească florile 

b) să  domesticească o vulpe 
c) să caute prieteni și lucruri de cunoscut 
d) să pătrundă cu ochii miezul lucrurilor.                  2 puncte 

 

Răspunsul corect:  

     

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 

Vulpea este simbol al: 
a) pericolului și rivalității 
b) șireteniei și falsei prietenii 
c) înțelepciunii și cunoașterii 
d) animalelor sălbatice domesticite         2 puncte 

 

Răspunsul corect:  

 

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 

Vulpile mănâncă în principal: 

a) fructe de pădure, struguri 

b) rozătoare de genul șoarecilor de pădure, șobolanilor 
c) păsări de genul fazanilor, potârnichilor și prepelițelor 
d) broaște, șopârle, insecte, ouăle păsărilor                                                                            2 puncte 

 

Răspunsul corect:  

 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte.            6 puncte 

 

Enunțul Corect Incorect 

Micul prinț crede că graiul e izvor de neînţelegeri.   

Toți oamenii se aseamănă între ei.   

A îmblânzi înseamnă a-ți crea legături.   

Micul prinț nu are timp pentru a îmblânzi vulpea.   

Vulpile sunt singurele feline care vânează rozătoare pândindu-le și 
prinzându–le dintr-un salt.  

  

Vulpile din zonele temperate sunt mai mari decât cele din ținuturile 
nordice. 
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6. Precizează, în două-trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Micul prinț, identificată în fragmentul 

de mai jos, precum și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență: 

 

,,– Sunteţi frumoase, dar sunteţi deşarte, le mai spuse el. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. 

Floarea mea, fireşte, un trecător de rând ar crede că e asemeni vouă. Ea însă singură e mai de preţ decât voi 

toate laolaltă, fiindcă pe ea am adăpostit-o sub clopotul de sticlă. Fiindcă pe ea am ocrotit-o cu paravanul. 

Fiindcă pentru ea am ucis omizile (în afară doar de câteva, pentru fluturi). Fiindcă pe ea am ascultat-o cum se 

plângea, ori cum se lăuda, ori câteodată chiar şi cum tăcea. Fiindcă ea e floarea mea.”               6 puncte 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prezintă, în 30 - 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element 

de conținut.          6 puncte 

 

8. Crezi că este importantă răbdarea în procesul dezvoltării relațiilor de prietenie? Motivează-ți 
răspunsul, în      50 – 100 de cuvinte, valorificând textul 1.                    6 puncte 
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9. Asociază fragmentul din Micul Prinț de Antoine de Saint- Exupery cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca 

lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o 

secvență relevantă din fiecare text.                                                                                                      6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a) de-o-cam-da-tă, fii-ind-că. 

b) deo-cam-da-tă, fii-ind-că. 
c) de-o-cam-da-tă, fi-ind-că. 
d) deo-cam-da-tă,  fi-ind-că.                                                                                                2 puncte 

 
Răspunsul corect:  

 

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Seria care conține doar cuvinte compuse este: 

a) undeva, departe. 

b) auriu, mulțime. 

c) amintire, nicidecum. 

d) fiindcă, mulțime.           2 puncte 

 

Răspunsul corect:  

 

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: „Graiul e izvor de neînţelegeri” sunt: 

a) zicală, conflicte. 

b) glas, prietenii. 
c) învoială, violențe. 
d) vorbire, certuri.          2 puncte 

 

Răspunsul corect:  
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4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Construcția activă din secvența „ pe mine mă vânează oamenii” este transformată în construcție pasivă în 

enunțul: 

a) Oamenii vânează vulpi. 

b) Eu sunt vânată de oameni. 
c) Oamenii mă vânează. 
d) Oamenii sunt vânați de mine.             2 puncte 

 

Răspunsul corect:  

 

5. Transcrie din fragmentul de mai jos trei verbe aflate la moduri diferite, pe care le vei preciza: 

„Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Floarea mea, firește, un trecător de rând ar crede că e asemeni 

vouă.” 6 puncte 

 

 

 

 

 

6. Alcătuiește un enunț asertiv în care numele predicativ să fie exprimat prin substantivul 

,,trandafirii” și o propoziție negativă în care pronumele ,, nimeni” să fie atribut. 6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Scrie un enunț despre vulpi, sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții principale               coordonate 

prin conjuncție coordonatoare copulativă. 6 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

8. Enunțul următor reprezintă opinia unui elev cu privire la semnificația simbolică a vulpii. Rescrie-l, 

corectând greșelile de orice natură! 6 puncte 

 

Vulpile era considerate de chineji deținătorii puterilor longevități deoarece avea vizuinele în pământ. 
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Subiectul al II-lea 20 de puncte 

 

Redactează o pagină de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/a unui 

sentiment provocat de despărțirea de un prieten drag. Este necesar ca textul să conțină cel puțin o secvență 

descriptivă și una narativă. Data redactării jurnalului este 15 februarie 2022. 

 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

• conținutul compunerii – 12 puncte 

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 p; coerența textului – 1 p; 

proprietatea termenilor folosiți – 1 p; corectitudine gramaticală – 1 p; claritatea exprimării ideilor – 1 p; 

proprietatea termenilor folosiți – 1 p; respectarea normelor de ortografie – 1 p; respectarea 

normelor de punctuație – 1 p; lizibilitate – 1 p). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de                      cuvinte 

și dezvoltă subiectul propus.  
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