
  
 

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

elevi. 

 

CONCURSUL LERIS  
Limba şi literatura român ă 

27 martie 2010 
 
Subiectul I (60 puncte) 
 Se dă textul: 
 A fost o primăvară cum n-am mai apucat niciodată alta. […] După omături 
mari şi îngheţuri de cremene, deodată, într-o zi, printr-o împrejurare cu totul 
misterioasă, [...] soarele a rămas stăpânitor în senin c-o lucire imensă. Văzduhul s-a 
umplut de aburi şi a rămas totuşi curat. Zăpezile s-au muiat în puţine ceasuri şi cel 
dintâi amurg al primăverii excepţionale a fost ca o înflorire de trandafiri fantastici. 
După ce s-a cufundat soarele în munţii de la asfinţit, n-a trecut mult şi s-a strecurat 
între noi şi toate cele de dincolo de noi, între pământ şi tărâmul celălalt, un fel de 
fragment de noapte clară care a trecut îndată ce luna a născut din aburii Siretului, 
pe zarea răsăritului.  

(Mihail Sadoveanu, Ţara de dincolo de negură) 
Cerinţe: 

1. Explică, în două-trei rânduri, înţelesul propoziţiei: cel dintâi amurg al 
primăverii excepţionale a fost ca o înflorire de trandafiri fantastici. 

2. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înţeles (sinonim) pentru termenii: n-am apucat, 
deodată, misterioasă, tărâmul, îndată. 

3. Indică două cuvinte înrudite (din aceeaşi familie lexicală) cu substantivul 
pământ. 

4. Construieşte enunţuri în care niciodată şi noi să se scrie altfel decât în textul 
dat. 

5. Precizează ce părţi de propoziţie (funcţii sintactice) reprezintă în text cuvintele: 
o primăvară, în munţii, de la asfinţit, a trecut, Siretului. 

6. Alcătuieşte o propoziţie în care substantivul zi să fie determinat de două 
atribute exprimate prin părţi de vorbire diferite. Precizează, în paranteză, 
părţile de vorbire utilizate. 

 
Subiectul II (30 puncte) 
 Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare 
deosebită şi în care să integrezi secvenţa: soarele a rămas stăpânitor în senin c-o 
lucire imensă. Formulează un titlu expresiv pentru compunerea ta. 

 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

SUCCES ! 


