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FIŞĂ DE LUCRU
Faza județeană

Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde corect cerinţelor de mai jos:
,,Demult, tare demult, trăiau în China doi frați: Wang cel mare și Wang cel mic. Wang cel mare nu
ducea lipsă de nimic, pe când Wang cel mic era sărac lipit. Pentru că nu mai avea nimic de mâncare,
Wang cel mic merse la fratele său mai mare să-i ceară cu împrumut un pumn de orez. Fiind din cale-afară
de zgârcit, Wang cel mare și-a alungat fratele din casă și nu i-a dat nimic.
Wang cel mic a plecat trist și înfometat. Nu se putea întoarce acasă cu mâna goală. Așa că se
îndreptă spre malul Mării Galbene, cu gândul să pescuiască. Numai că, în ziua aceea, peștele nu se
arătă. Și cum mergea el pe malul mării, amărât și cu privirea în pământ, dădu cu ochii de o piatră de
moară aruncată acolo de cine știe cine și de cine știe când. Și ce s-a gândit Wang cel mic: decât să
ajungă acasă cu mâna goală,mai bine să ia piatra. Poate îi va folosi vreodată la ceva.
Ajuns acasă, nevasta l-a și luat la întrebări:
— Wang, ai făcut rost de mâncare?
Dar Wang cel mic nu făcu decât să ridice din umeri și să arate piatra de moară pe care o găsise pe
drum.
— Vai, nu se poate una ca asta, spuse femeia. Noi suntem muritori de foame și tu aduci în casă pietre
de moară vechi. Măcar de am avea ce măcina cu ea!
Supărat că numai atât putuse să facă, Wang cel mic trânti piatra de pământ, apoi, cu toată puterea,
o lovi cu piciorul. Piatra începu îndată să se învârtă din ce în ce mai repede și să macine, spre marea
mirare a celor doi. Dar piatra nu măcina așa, orice. Din ea ieșeau grămezi de sare care se adunau și
se tot adunau, de nu mai rămăsese loc în casă pentru altceva. După ce se dezmetici din uimirea care îl
cuprinse, Wang cel mic își dădu repede seama că trebuie să oprească piatra cumva, altfel grămezile de
sare i-ar fi distrus casa. Se gândi el ce se gândi și, deodată, îi veni ideea să întoarcă piatra cu fața în jos.”
De ce apa mării este sărată? — Poveste chinezească, DOXI nr. 1 (132)
SUBIECTUL I ( 35 de puncte)
1. Răspunde la întrebări:
•Unde se petrece acţiunea textului?
•Numeşte un motiv pentru care fratele cel mare este considerat zgârcit.
•De ce a adus Wang cel mic piatra de moară acasă?
•Cum crezi că îi va ajuta piatra magică pe Wang cel mic şi pe soţia sa?
•De ce crezi că textului i s-a dat acest titlu?
2. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul demult să se scrie dezlegat.
3. Transcrie din text câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: odată, avar, a gonit, trist, se ivea,
mirarea.
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4. Înlocuieşte fiecare expresie cu un cuvânt care are acelaşi înţeles.
ai făcut rost, muritori de foame, şi-a dat seama.
5. Selectează din text un cuvânt care conţine o vocală dublă. Formulează cu acesta o propoziţie
interogativă negativă.
6. Transcrie din text substantivele proprii.
7. Transformă următoarele verbe în substantive potrivite: să întoarcă, se gândi.
8. Analizează morfologic (ca părţi de vorbire) cuvintele subliniate în text.
9. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul nevasta să fie altă parte de propoziţie decât cea din
text.
10. Explică folosirea cratimei în construcţia i-ar fi distrus. Scrie o propoziţie în care i-ar este un
singur cuvânt.
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Realizează un dialog de 8–10 replici între Wang cel mic şi piatră.
Vei urmări:
— înlănţuirea logică a replicilor;
— respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie;
— aşezarea în pagină şi calitatea scrisului.
SUBIECTUL al III-lea (35 puncte)
Pornind de la textul de mai sus, scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să
relatezi cum ar trebui să fie relaţia dintre fraţi.
În creaţia ta vei urmări:
— alegerea unui titlu sugestiv;
— coerenţa ideilor;
— exprimarea corectă şi clară;
— folosirea a cel puţin trei expresii frumoase (prin subliniere);
— respectarea semnelor ortografice şi de punctuaţie;
— respectarea părţilor compunerii, a relaţiei dintre titlu şi conţinut;
— viziunea originală asupra temei.
Notă:
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timp de lucru: 2 ore.
Mult succes!

