
 

 

 
CONCURSUL LERIS – Limba şi literatura română 

11 mai 2019 

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

A fost odată o prințesă, Mereu da Flor. Se răsfăța plimbând păunii albi în lesă prin zile 
lungi de catifea, în labirinturi nesfârșite de sălbăție1 și de jad2, cu-ncuietori de malahite3 la 
porți înalte de smarald. […] 

Trăia cum nu trăiește nimeni, avea mai mult decât poftea, da-n lumea ei fără prieteni 
Mereu da Flor se plictisea. Erau o doică, trei țestoase și-un câine mare, Malamut, paingul4 
Firedemătase și papagalul Glasurât. Și trepte multe, întortocheate, spre mii și mii de 
încăperi, unde zăceau, de mult uitate, comori în cuferi, mari averi… Dar ea ca într-o colivie 
trăia-n palat zi după zi, simțind că nu mai este vie între supușii ei cei vii, ci-un fel de biată 
jucărie, purtând în miez un arc stricat, după ce o bizarerie5 ceva, cumva, a defectat. 

Când cade frunza la amiază suflată de un vânticel, copila noastră greu oftează visând 
la geam. Dar oare ce? […] 

Un dor neclar o mână, iată, în zori de zi împărătești, să caute, ca niciodată ceva, 
poveste-ntre povești… Le lasă-n urmă pe țestoase, pe doica sa cu frunte grea și pleacă. 

- Firedemătase, până mă-ntorc să stai așa! […] 
Și pleacă. Încotro s-apuce? Spre aripa cu fluturi mulți? Sau spre grădina unde dulce se 

scutură și tei, și nuci? Ori sus, în turnul cu-orologii, unde se-adună lilieci pe care, dacă știi să-
i gâdili, în chicote cu ei te-ntreci? 

(Veronica D. Niculescu, Spre văi de jad și sălbăție) 
__________________   

1sălbăție, sălbății: plantă cu tulpina rigidă, cu florile reunite într-un spic și cu fructe 
otrăvitoare; 
2jad: piatră semiprețioasă; 
3malahit: mineral de culoare verde; 
4paing, paingi: păianjen; 
5bizarerie, bizarerii: ciudățenie, extravaganță. 
 

Subiectul I (50 de puncte) 

A. Înțelegerea textului (20 de puncte) 

Explică semnificația enunțului următor, într-un text de 3-5 rânduri: Se răsfăța plimbând 

păunii albi în lesă prin zile lungi de catifea, în labirinturi nesfârșite de sălbăție și de jad. 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru termenii nesfârșite și poftea și cuvinte cu sens 
contrar pentru termenii se adună și înalte. 

2. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele subliniate: ei, 
Firedemătase, stricat, visând și mână. 

3. Alcătuiește o propoziție despre prietenie, al cărei subiect să fie multiplu și exprimat prin 

două părți de vorbire diferite, iar predicatul să fie exprimat printr-un verb la timpul 

viitor. Propoziția ta va conține cinci termeni reprezentând tot atâtea părți de propoziție. 
 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

Recitind ultimul paragraf al textului, imaginează-ți încotro pornește prințesa Mereu da 

Flor, în căutarea unui prieten. Povestește, într-o compunere de 15-20 de rânduri, o întâmplare 

trăită de ea în timpul călătoriei care se încheie cu bine. Nu uita să propui un titlu potrivit și 

sugestiv! 

NOTĂ:  

Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări și 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru: 60 de minute. 

SUCCES! 


