
 
 

1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de 90 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către 

elevi. 

CONCURSUL LERIS – Limba şi literatura română 
19 martie 2016 

 Citeşte cu atenţie textul următor şi apoi răspunde cerinţelor formulate mai jos: 
 
 Cu părul galben strâns în soare și îmbrobodit în nori; cu cerceii ciocârliilor, la urechi; 
cu salba sunătoare a cârdurilor de păsări, în jurul gâtului; în strai fluturător de vânt, țesut din 
fraged borangic de ploi și înflorit cu fluturi și albine; ținând în mâni coșurile livezilor, pline de 
zarzăre și de cireșe, acoperite cu năframa florilor peste verdeața frunzelor; cu pași de ghiocei, 
primăvara vine de la țară, râzând. Și pe câmpii, și-n crânguri se întinde umbra ei de violete… 
N-a scârțâit portița, cânele n-a bătut, nici nu s-aud pași străini! Pe unde a intrat la noi copila 
pe care ograda nu și-a văzut-o de atâta vreme? 
 Căsuța, cu geamurile deschise, respiră adânc, suflarea gurii care a mozolit flori și a 
mușcat fructe. 
 Iar afară, primăvara voinică și înaltă că abia încape sub pragul cerului se face mică, 
îngenunchează și aplecându-și chipul umed, cu șuvițe de soare pe tâmple, dezmiardă cu palmele 
ei de iarbă, lung și tremurător, chipul zbârcit al ogrăzii. 
 De ce cad, șiroaie, florile castanului de la poartă? 
 Plânge ograda, de bucurie că a crescut, atât de frumoasă, primăvara ei? Sau plânge 
primăvara, de mâhnire, că și-a găsit ograda atât de gârbovă și de bătrână? 

(Tudor Arghezi, Anotimpurile în ogradă) 
Subiectul I (60 de puncte) 
A. 

1. Explică, în 3-4 rânduri, semnificația expresiei: Cu părul galben strâns în soare și 
îmbrobodit în nori. 

2. Într-un text de 2-3 rânduri, propune un răspuns la una dintre întrebările din fragmentul 
dat. 

B 
1. Scrie antonime pentru următoarele cuvinte: strâns, se întinde, străini, dezmiardă, 

mâhnire. 
2. Exemplifică, în enunțuri potrivite, alte sensuri decât cele din text ale cuvintelor chip și a 

crește, pe care le vei preciza în paranteză. 
3. Menționează ce parte de vorbire și de propoziție reprezintă cuvintele marcate în text. 
4. Construiește o propoziție, formată din cinci termeni, în care structura de ghiocei și 

cuvântul primăvara să aibă funcția sintactică de complement. 
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 Imaginează-ți că ești primăvara în strai fluturător de vânt sau castanul de la poartă și 
scrie o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povestești o întâmplare ce s-ar putea petrece 
în cadrul descris de autor în textul dat. Propune un titlu expresiv pentru compunerea ta. 
 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu.      
 

SUCCES! 


