
 

 

 
CONCURSUL LERIS – Limba şi literatura română 

19 mai 2018 
 

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

Băiatul se încruntă. La început îl amuzase chiţăitul timid al şoarecelui, proaspăt absolvent 
al şcolii primare din podeaua sufrageriei. Acum însă pretenţiile acestuia crescuseră atât de mult, 
încât cu greu îi mai putea face pe voie. 

— Ţi-am mai dat şi o curea cu ţinte, îi aminti el plictisit. 
— Da, consimţi Porthos, dar mi-a luat-o Bonifaciu. 
— Cine? 
— Un şoarece repetent dintr-a IV-a, de lângă sobă. Ştii, s-au organizat în bande şi atacul se dă 

noaptea, pe terenul de sport din pivniţă. 
 În acel moment se auziră nişte bătăi puternice în geam şi crengile prunului intrară pe 
jumătate în odaie. Băiatul se enervă. Oare şoarecele ăsta avea de gând să-i ridice pe toţi împotriva 
lui? Ieri observase o oarecare ostilitate din partea vrăbiilor, care trecuseră pe lângă el fără să-l 
salute. Azi se revoltă prunul, mâine Bonifaciu îl va pândi după uşă, punându-i piedică. Totuşi spuse: 

— Nu-ţi dau nimic! 
 Bietul Porthos începu să-şi muşte coada cu o furie neputincioasă. 

— Încetează! strigă Băiatul. Mai bine ai asculta ce plan grozav am!  
Mustăţile şoarecelui se zbârliră. Prunul încercă să intre de tot pe fereastră, dar Băiatul îl opri, 

făcându-i semne disperate, căci zidul începea să se crape. Câteva găini, văzând îmbulzeala, rugară 
crengile de mai sus să le urce şi pe ele pe pervaz. 

— Liniştiţi-vă odată! Cine v-a spus să veniţi aici? se adresă Băiatul supărat unor melci care se 
târau tacticos pe mobile. De fapt era încântat că avea atâta popularitate şi, dregându-şi glasul, 
începu să le povestească marele său secret, pe care nu se mai putea stăpâni să-l ascundă.  

                                                                                                          (Monica Pillat, Corabia timpului) 

Subiectul I (50 de puncte) 
 
A. Înțelegerea textului (20 de puncte) 

 Într-un text de 3-5 rânduri, motivează reacția personajelor din următorul fragment: Mustăţile 
şoarecelui se zbârliră. Prunul încercă să intre de tot pe fereastră […]. Câteva găini, văzând 
îmbulzeala, rugară crengile de mai sus să le urce şi pe ele pe pervaz. 

B. Limba română (30 de puncte) 

1. Propune câte un sinonim și câte un antonim pentru sensul din text al fiecăruia dintre cuvintele 
amuzase și timid. 

2. Precizează ce parte de vorbire reprezintă fiecare dintre cuvintele subliniate în structurile: îi 
aminti el; pe terenul de sport; marele său secret; nu se mai putea stăpâni. 

3. Alcătuiește o propoziție formată din cinci termeni (părți de propoziție), în care cuvântul prun, 
fără a-i schimba forma, să fie subiect, iar predicatul să fie exprimat printr-un verb la timpul 
viitor. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, care să înceapă cu fragmentul: Dregându-şi glasul, începu 

să le povestească marele său secret, pe care nu se mai putea stăpâni să-l ascundă. Vei utiliza 
narațiunea și dialogul (4 replici) pentru a-ți imagina ce secret ascunde Băiatul. Propune un titlu potrivit 
pentru întâmplarea relatată. 

NOTĂ: Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări și 10 puncte din oficiu. 
SUCCES! 


