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Clasa a VI-a 

 

Citeşte cu atenţie textele următoare, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerințele date. 

 

Partea I (20 de puncte) 

 În vacanță, într-o dimineață de iulie, Radu se trezi necăjit. Visase ceva frumos, visase că nu 

mai are opt ani, ci de trei ori pe atât și, îmbrăcat într-un costum nou-nouț, de cosmonaut, așteaptă în 

cabina rachetei să zboare spre o stea, să zboare, să zboare... Ei, aflați că tocmai din cauza zborului 

ăsta se trezi Radu necăjit. Tocmai când trebuia să se apropie clipa desprinderii de pământ, tocmai 

atunci, în clipa aceea nemaipomenită, Radu se trezi. Deschise ochii și dădu de covorul înflorat, care 

acoperea peretele din casa bunicilor, simți în nări mirosul acela fără nume, de soare și zmeură, de 

vânt și iar de soare. Pe urmă îl văzu chiar pe bunicul cu fața în soare, cu barba zbârlită de vânt, și 

trecându-i pe la nas un pumn de boabe parfumate de zmeură. 

- Bunicule, de ce m-ai trezit tocmai acum? se bosumflă Radu. Visam ceva atât de frumos...  

- Te-ai trezit singur, răspunse bunicul. Dar n-ai decât să închizi ochii, să mai tragi un pui de 

somn și să duci visul până la capăt.  

-  Crezi că o să pot?  

-  Încearcă. 

-  Nu, zise Radu, degeaba. Sunt treaz, nu mai pot adormi.  

Și dădu să sară din pat, dar bunicul se așeză lângă el și începu:  

 - Așa eram eu. Când eram ca tine și mă trezeam dintr-un vis, făceam un bot, de aici până în 

fundul curții. Odată, țin minte, am visat că eram școlar, că aveam trăistuță și în trăistuță aveam tot 

felul de cărți și de caiete. Aveam ghete și țopăiam cu ele prin zăpadă, bucuros că sunt și eu școlar, 

că undeva, într-o bancă, am și eu un loc. 

(Octav Pancu – Iași, Visul) 

 

1.Transcrie câte un cuvânt/o secvență care se referă la spațiul și timpul întâmplărilor. 4p. 

2.Ordonează secvențele următoare în ordinea apariției lor în fragmentul dat: 

 a) să duci visul până la capăt 

 b) visase că nu mai are opt ani 

 c) am visat că eram școlar 

 d) deschise ochii          4p. 

3. Explică de ce Radu se trezi necăjit, așa cum reiese din fragment.                                     4p. 

4. Prezintă, într-un enunț, ce visase, odată, bunicul lui Radu.                        4p. 

5. Motivează, în aproximativ 30 de cuvinte, de ce bunicul era atât de vesel în acel vis. 4p.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Partea a II-a (20 de puncte) 

 Un zbor spațial este un zbor al unui corp zburător ce are loc în afara atmosferei Pământului, 

adică la cel puțin 36.000 de metri deasupra suprafeței terestre, unde nemaiexistând aer, obiectele 

zburătoare nu mai întâmpină prin frecare rezistența lui. Abia în secolul XX, când a luat naștere și 

s-a dezvoltat tehnica rachetelor, au devenit posibile accelerații de durată atât de înalte care să 

permită zborul spațial, și deci părăsirea Pământului pentru mai mult timp. 

 Primul zbor pe o orbită spațială (cosmic) a fost realizat prin satelitul rus „Sputnik” la 

14.10.1957, iar primul zbor uman a fost al cosmonautului Iuri Gagarin în aprilie 1961. Primul zbor 

spre Lună al unui echipaj uman a fost al americanilor astronauți Armstrong și Aldrin cu vehiculul 

spațial „Eagle” la 20.07.1969. 

 Multe dintre vehiculele spațiale sunt denumite rachete (cosmice). Singura parte a unei 

rachete cosmice care se reîntoarce pe Pământ este cunoscută sub numele de capsulă spațială, în 

care se găsește aparatură de comandă, control și de măsură (inclusiv datele de zbor și cercetare 

înregistrate) și astronauți, în cazul navelor cosmice cu echipaj uman.  

(https://ro.wikipedia.org/wiki/zbor_spațial) 

 

1. Notează data la care a avut loc primul zbor uman spre lună.                                2p. 

2. Transcrie o secvenţă care arată ce se găsește într-o capsulă spațială.                      4p. 

3. Precizează ce invenție a făcut posibilă părăsirea Pământului pentru mai mult timp, spre cosmos. 

                        4p. 

4. Transcrie, pe foaia de concurs, litera căreia îi corespunde afirmația corectă, având ca reper 

informațiile din textul dat: 

a) Un zbor spațial presupune ridicarea la mai puțin de 36.000 de metri deasupra 

suprafeței terestre.  

b) Primul zbor pe o orbită spațială a fost al unui satelit rus.  

c) Primul zbor pe Lună a fost al cosmonautului Iuri Gagarin.                           4p. 

5. Explică, în aproximativ 60 de cuvinte, de ce crezi că inventarea rachetei spațiale este benefică 

pentru omenire.                6p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte) 

1. Numeşte un element comun, de conținut, identificat în cele două texte.                                     5p. 

2. Selectează două cuvinte din primul text, care aparțin câmpului lexical al zborului în cosmos.         

              5p. 

3. Extrage, din primul text, două secvențe care arată legătura cu titlul.     5p. 

4. Indică un motiv pentru care ți se pare util cel de-al doilea text.                   5p. 

5. Motivează, într-un text de aproximativ 100 de cuvinte, dacă ai vrea sau nu să călătorești cu o 

rachetă spațială.                                                                                                   10p. 

6. Redactează o compunere, de aproximativ 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare (reală sau 

imaginară) petrecută în vacanță, într-o dimineață de iulie.                           10p. 

 

Notă! 

Pentru cerințele nr. 5 și nr. 6, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 

 corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor; 2p. 

 respectarea părţilor unei compuneri; 2p. 

 proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului; 2p. 

 ortografia; 2p. 

 punctuaţia. 2p. 

 

Timpul de lucru: 2 ore 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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