CONCURSUL LERIS
Limba şi literatura română
24 martie 2012
Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsurile la cerinţele propuse.
„La şcoală, îşi strânse prietenii mici ca şi el şi-i aduse la joacă pe uliţa lui; era aşa de
prielnică!
De atunci, uliţa se înavuţi cu o droaie de copii, care de care mai golaşi, mai
zdrenţăroşi, mai zburdalnici. Iar el, căpetenia lor, odrasla uliţei, le îndruma joaca spre casa
părintească, ferind-o de a se irosi pe uliţele străine.
În fiecare zi, cozonacii şi dulceţurile casei piereau în gurile flămânde, care năpădiseră
ograda, ca vrăbiile. Mama şi bunica erau măgulite văzând atâta voioşie în oastea odorului, şi
o răsplăteau cu ce avea mai bun cămara.
Acum, pe uliţă râurea veselia gureşă ca un pârâu în matca lui; şi uliţa o dăruia
căsuţei. Şi nu râvnea nimic alt copilul, decât ce avea: o casă cu părinţi şi cu bunici; o uliţă
cu joacă şi cu jucării.
***
Uneori numai pe înserate, când rămânea singur, ascultând şuierele trenurilor
străpungând slăvile, ca nişte plopi sonori, îi pierea zburdălnicia. Atunci uita de uliţă, deşi
alături de ea. Dorea ceva: nu ştia ce.
Copilăria lui creştea spre viaţă, ca zborul unei ciocârlii.”
(Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei)
1. Explică, în trei-patru rânduri, înţelesul următorului enunț: Copilăria lui creştea spre
viaţă, ca zborul unei ciocârlii.
2. Propune câte un sinonim (cuvânt cu înţeles asemănător) potrivit pentru sensurile pe
care le au în text termenii: se înavuți, o droaie, zburdalnici, a se irosi, străine.
3. Construieşte enunţuri în care lor şi decât să se scrie altfel decât în textul dat.
4. Scrie două propoziţii în care verbul a crește să aibă alte sensuri, diferite de cel din
text, precizându-le.
5. Menţionează ce părţi de propoziţie (funcţii sintactice) reprezintă cuvintele subliniate.
6. Alcătuieşte o propoziţie în care substantivul copilărie să fie determinat de două
atribute exprimate prin părți de vorbire diferite, pe care le vei preciza.
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare deosebită
şi în care să integrezi următorul fragment: Uneori numai pe înserate, când rămânea
singur, ascultând şuierele trenurilor străpungând slăvile, ca nişte plopi sonori, îi pierea
zburdălnicia. Propune un titlu expresiv pentru compunerea ta.
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES !
1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte.
2. Durata probei este de 60 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor
către elevi.

