
  
 
  

                              CONCURSUL „ARIPI DIN CUVINTEˮ   

    
 
 
 
 
 

 

I. Citeşte următorul text: 

                                                           Dar o dată am dat peste cartea de citire a fratelui meu, și dupǎ 

                                                      prima  paginǎ, n‒am mai putut s‒o las din mânǎ.  Eram  fermecat, 

                                                      Cǎci cu fiecare rând  citit aflam lucruri necunoscute și  nebǎnuite.  

                                                      Am învǎţat numele judeţelor, ale râurilor și ale orașelor și am 

aflat                                               aflat despre Daniil Sihastrul și  Mǎnǎstirea  Neamţului și câte alte 

                                                       lucruri care mǎ uluiau, mǎ copleșeau, prin vastitatea și  misterele  

                                                       lor. Dar dupǎ o sǎptǎmânǎ, când am terminat cartea lui Nicu, am 

                                                       descoperit  deodatǎ  cǎ  lucrurile nu erau atât de simple pe cât  le  

                                                       bǎnuisem eu.  Cǎci nu mai  aveam la îndemânǎ o a doua carte  pe  

                                                       care s-o pot începe imediat. Tata avea vreo sutǎ - douǎ de volume 

frumos legate în piele, dar erau încuiate într-o bibliotecǎ cu geamuri. Nu puteam decât citi titlurile, 

și nici pe ele nu le înţelegeam întotdeauna. Erau volume care se intitulau „romanˮ și a fost o lungǎ 

discuție între pǎrinţi dacǎ trebuie sau nu sǎ-mi explice ce înseamnǎ acest cuvânt. Pentru încǎ mulţi 

ani tata mi-a interzis sǎ citesc „romaneˮ. Pentru el, „romanulˮ era o carte oarecum imoralǎ, cǎci 

implica fie adulter, fie aventuri într-o lume despre care nu se vorbea dacât în șoaptǎ. Nici mǎcar 

nuvele nu-mi îngǎduia sǎ citesc. Singurele cǎrţi admise de el erau cele care purtau titlul sau 

subtitlul de „Povestiriˮ. Mi se îngǎduise să citesc Basmele lui Ispirescu, amintirile și povestirile lui 

Creangă, când a intervenit un episod care mi-a întristat toatǎ copilǎria… Tata îl poftise o datǎ pe 

învǎţǎtor, ca sǎ se consulte asupra cǎrţilor pe care le-aș putea citi…. ,,Dar sǎ nu-l lǎsaţi sǎ citeascǎ 

prea mult, cǎci își obosește ochii. Și deja nu are ochi prea buni. L-am pus în banca întâi, și totuși nu 

vede întotdeauna ce scriu pe tablǎ.ˮ„Vǎd dacǎ fac ochii mici!ˮ, l-am întrerupt eu. „Asta înseamnǎ 

cǎ ai ochi slabi, cǎ ai sǎ fii miop", a adaugat învǎţǎtorul. 

        Descoperirea aceasta a însemnat o adevaratǎ catastrofǎ. Tata a hotarât cǎ nu trebuie sǎ-mi 

mai obosesc ochii cu alte cǎrți în afarǎ de cele de școalǎ. Nu mai aveam voie deci sǎ citesc în 

timpul liber…Tata nu mai deschidea biblioteca cu geamuri și nu mǎ mai lǎsa sǎ rǎsfoiesc volumele 

legate. Mai târziu, mi-am dat seama cǎ anii aceia au fost pierduţi. Setea mea de lectură o potoleam 

la întâmplare. Citeam ce-mi cǎdea în mâna, romane în fascicole, Sherlock Holmes, Psaltirea, Cheia 

visurilor și citeam pe ascuns, în fundul grǎdinii, în pod, în pivniţă… Lacrimile cu care sfârșisem de 

citit „Cuoreˮ mǎ asigurau cǎ nu eram un copil rǎu; descopeream încǎ o datǎ cǎ-mi iubeam și ţara, 

și familia (mai ales pe mama)… I-am spus (fratelui meu n.n.) cǎ era vorba de o poveste de rǎzboi pe 

care o scriam. Nu știam atunci cǎ eram pe cale sǎ fac primele mele experienţe de scriitor… 

            Și apoi, într-o dimineaţǎ de septembrie, ducǎndu-mǎ la Liceul "Spiru Haret" sǎ vǎd 

rezultatul examenului de intrare, mi-am citit numele pe lista celor admiși. M-am întors grav acasǎ, 

sǎ aduc vestea mamei. Aveam sentimentul cǎ s-a întâmplat ceva hotărâtor, cǎ mǎ pregǎtesc sǎ încep 

o nouǎ viaţǎ.                                                                                            Mircea Eliade -  „Memoriiˮ 

 Ai de rezolvat exerciţii care îţi vor oferi ocazia să foloseşti ce ai învăţat şi ce ştii din 

experienţa ta de lectură şi de viaţă. Citeşte cu atenţie fiecare subiect şi scrie 

rezolvarea conform cerinţelor indicate. 

 Vei primi 10 puncte din oficiu. 

 Timp de lucru – două ore. 

 Mult  succes! 
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 I.......Redactează pe baza textului, răspunsuri pentru următoarele cerinţe:    

       1.   Precizează numele autorului şi opera literarǎ din care face parte acest fragment.  

..............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….                                                    

       2.  Numeşte trei elemente noi pe care autorul le învaţǎ din cartea fratelui sǎu.                                               

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

.       3.  Explicǎ, în 3 - 5 rânduri, de ce copilul nu avea voie sǎ citeascǎ romane din biblioteca tatǎlui 

sǎu și ce cǎrţi avea permisiunea sǎ citeascǎ. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

    .     4.  Argumenteazǎ, în 3-5 rânduri, de ce hotǎrârea pǎrinţilor și a învǎţǎtorului privind limitarea lecturii  

este resimţitǎ de copil ca o adevarata catastrofǎ .  
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

           5.  Transcrie din text cum considerǎ adultul anii în care nu i s-a permis sǎ citeascǎ și ce a constatat  el 

dupǎ citirea cǎrţii „Cuoreˮ. 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  6. Scrie, în 8 – 10 rânduri, semnificația citatului din imagine. 
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

II. Citeşte cu atenţie citatul din imagine şi explică mesajul lui într-o compunere de 8-10 

rânduri.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..… 
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III.. Alcătuieşte o compunere de 15 -20 de rânduri în care să îţi exprimi opinia despre modul în care 

cǎrţile influenţeazǎ devenirea  umanǎ. Alege-i un titlu potrivit. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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