
  
 

1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de 45 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către 

elevi. 

CONCURSUL LERIS – Limba şi literatura română 
4 martie 2017 

 Citeşte cu atenţie textul următor şi apoi răspunde cerinţelor formulate 
mai jos: 

 
Numai eu ştiu, în toată lumea asta, ce poveşti minunate pot spune literele care 

încă n-au nume, gângăniile misterioase care-s cuminţi numai cu oamenii mari, de 

frică, pesemne. 

Aşa-s de pline cu poze cărţile fără poze! E destul să fii singură şi să te uiţi la ele 

cu ochii strânşi, până se împletesc genele de sus cu cele de jos: îndată literele sar de la 

locul lor şi încep să umble în toate părţile ca furnicile, rândurile se strâmbă, se frâng 

şi fug – şi poveştile ies la iveală singure, zugrăvite în umbre şi-n lumini. 

 Poveştile „citite” de mine pe furiş, în întunericul cămării liniat, printre scânduri, 

cu dungi înguste de aur colbăit1, nu le ştiu decât eu şi nu le spun la nimeni... 

 (Otilia Cazimir, Cartea cu visuri...) 

___________ 

1 colbăit: prăfuit 

Subiectul I (60 de puncte) 

A. Înțelegerea textului (25 de puncte) 

Explică, în aproximativ 5 rânduri, semnificația secvenței: Aşa-s de pline cu poze 

cărţile fără poze! 

B. Limba română (35 de puncte) 

1. Propune câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) și câte un antonim (cuvânt cu 

înțeles opus) pentru termenii minunate și se împletesc. 

2. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în text. 

3. Alcătuiește o propoziție din cinci termeni (părți de propoziție), despre povești, în 

care substantivul rânduri (cu această formă) să fie subiect, însoțit de două părți 

de vorbire diferite. 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

 Redactează o compunere, de minimum 15 rânduri, în care să povestești o 

întâmplare (reală sau imaginară) despre lumea și farmecul copilăriei, închipuindu-ți că 

o citești în „cartea cu visuri”. Îmbină narațiunea cu descrierea și alege un titlu potrivit. 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu.     SUCCES! 


