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Citeşte cu atenţie textul şi apoi răspunde cerinţelor de mai jos:
”Harry nu semăna deloc cu restul familiei. Unchiul Vernon era masiv şi fără gât, cu o
enormă mustaţă neagră. Mătuşa Petunia era uscăţivă şi ciolănoasă, cu faţă de cal. Dudley
era blond, roz, cu aspect de porcină. Harry, pe de altă parte, era mic şi slăbănog, cu ochi
verzi, strălucitori, şi păr negru-cărbune, întotdeauna ciufulit. Purta ochelari rotunzi şi pe
frunte avea o cicatrice subţire, în formă de fulger. Această cicatrice îl făcea pe Harry aparte,
chiar şi pentru un vrăjitor. Cicatricea era singurul indiciu care amintea de trecutul foarte
misterios al lui Harry, motiv pentru care fusese lăsat pe pragul casei familiei Dursley, în
urmă cu unsprezece ani.[…]
Astfel, Harry fusese crescut de sora mamei lui şi de soţul ei, de familia Dursley. A
trăit zece ani cu ei, neînţelegând de ce făcea lucruri stranii, chiar fără voia lui, crezând
povestea pe care i-o spuseseră părinţii lui adoptivi, că avea cicatricea aceea în urma
accidentului de maşină în care îi muriseră părinţii.
Apoi, exact în urmă cu un an, Harry primise o invitaţie de la Hogwarts şi toată
povestea ieşise la iveală. Harry îşi ocupase locul la şcoala de vrăjitori, unde el şi cicatricea
lui erau faimoşi... Acum însă anul şcolar se terminase şi el era la familia Dursley pe toată
durata verii, să fie iar tratat ca un câine, care se tăvălise în ceva urât mirositor.
Familia Dursley nici măcar nu-şi amintise că în acea zi era cea de-a douăsprezecea
aniversare a lui Harry. Bineînţeles că nu-şi făcuse speranţe prea mari. Nu-i dăduseră
niciodată vreun cadou ca lumea, darămite să-i facă un tort... Dar chiar aşa, să-l ignore
complet...”
(J.K.Rowling, Harry Potter și Camera Secretelor)
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
A. Receptarea textului
1. Identifică și scrie patru personaje, dintre cele care sunt menționate în textul dat.
4 puncte
2. Conform textului, de ce era Harry aparte? 4 puncte
3. Menționează câte o trăsătură fizică pentru două dintre personajele care apar în text.
4 puncte
4. De ce nu are Harry ”speranțe prea mari” de la familia Dursley?
4 puncte
B. Limbă şi comunicare
5. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele semăna și păr să aibă alt sens față de cel
din text.
4 puncte
6. Selectează și transcrie din text patru termeni care au legătură cu familia.
4 puncte
7. Oferă câte un cuvânt cu sens asemănător pentru înțelesul din text al cuvintelor:
enormă, aparte, stranii, cadou.
4 puncte
8. Indică numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: ciolănoasă, ochelari.
4 puncte
9. Identifică în text: un adjectiv la numărul plural, un numeral, un verb la timpul trecut
și un substantiv la plural.
4 puncte

10. Alcătuiește un enunț în care să folosești corect expresia a ieși la iveală.
4 puncte
Partea a II-a
Alcătuiește o compunere de 15-20 de rânduri în care să descrii modul în care ți-ar plăcea
să-ți serbezi ziua de naștere. Vei preciza locul, condițiile, persoanele care te însoțesc,
activitățile, etc.
30 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să ai un titlu sugestiv;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să motivezi alegerea activităților și a invitaților respectivi;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
NOTĂ: 20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei
– 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul
adecvate conţinutului – 4 puncte; ortografie – 4 puncte; punctuaţia – 4 puncte; aşezarea
corectă a textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 puncte.
Vei primi 10 puncte din oficiu.

