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Vizibilitate... invizibilitate... Dacă era invizibil pentru oamenii din grădină, nu 
se întâmpla la fel pentru unele dintre animalele de-acolo. În ce măsură îl vedeau nu 
putea spune, dar păsările își roteau capul în funcție de mișcările lui și-și luau zborul 
când se apropia.” 

 
GRĂDINA DE LA MIEZUL NOPȚII 
Philippa Pearce 

 
1. Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele: 
dereticatul, ecoul, conversației        6 puncte                        
2. Analizeazǎ morfologic şi sintactic cuvintele subliniate din următorul fragment: 
”Era o mare uşurare să vadă oameni, chiar dacă îl ignorau.”   6 puncte                        
3. Transcrie o propoziție simplă și una dezvoltată din textul dat.         4 puncte 
4.  Cum îți explici atitudinea slujnicei față de Tom? Motivează răspunsul în cel mult 
6 rânduri.                                                                                                6 puncte                        
5. Explicǎ ȋn 5-6 rȃnduri semnificaţia secvenţei: „Vizibilitate... invizibilitate... Dacă 
era invizibil pentru oamenii din grădină, nu se întâmpla la fel pentru unele dintre 
animalele de-acolo. ”                                                                             10 puncte 
 
 
II. Scrie o compunere de 20-25 de rânduri în care să povestești o întâmplare ca o 
posibilă continuare a textului dat, în care să apară alături de Tom și un personaj 
imaginar. 

 
În compunerea ta, vei avea în vedere: 

- să dai un titlu expresiv şi original compunerii;       6puncte                         

- să ȋncadrezi ȋn timp şi spaţiu ȋntȃmplarea;       6 puncte 

- să urmǎreşti succesiunea logicǎ a ideilor unei ȋntȃmplǎri, respectȃnd structura unei 

astfel de compuneri;         10 puncte                      

- sǎ foloseşti descrierea şi naraţiunea;      6 puncte 

- sǎ realizezi un portret fizic şi moral al unui personaj imaginar;  10 puncte                     

                                               

Notă:  

Se acordă 20 de puncte pentru redactarea ȋntregii lucrǎri. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


