
 
 

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 română 

22 aprilie 2007 
Subiectul I (60 puncte): 
 „S-a trezit ciocârlia în chemarea prepeliţei: Pitpalac! 
Cerul abia se rumenise; picăturile de rouă încă nu se prefăcuseră în 
mărgăritare; luceafărul tot făcea din ochi pământului. 
 Dar peste puţin, deodată, adâncul scăpără. Cea dintâi rază străpunse 
văzduhul şi se topi în ochiul ciocârliei. Niciodată darul acesta, trimis de către 
soare, nu umpluse sufletul păsării de o mai mare fericire. Căci şi fericirea 
nu-şi alege totdeauna clipa nimerită în care să-şi verse prinosul. 
 Scuturându-şi penele, un tril de mulţumire izvorî din guşa ciocârliei. 
Apoi se dezlipi de ţărână şi, pâlpâind din aripi, se înălţă.” 

( Emil Gârleanu, Mai sus!) 
 

1. Transcrie din textul dat un fragment de aproximativ cinci cuvinte care 
să indice momentul zilei surprins de scriitor. 

2. Explică în două-trei rânduri expresia „luceafărul tot făcea din ochi 
pământului”. 

3. Precizează câte un sinonim (cuvânt cu acelaşi înţeles) pentru cuvintele: 
deodată, nu-şi alege, nu se prefăcuseră, mulţumire, având în vedere 
sensul acestora în text. 

4. Scrie două expresii care să conţină verbul a face şi precizează sensul 
lor printr-un singur cuvânt. 

5. Indică părţile de vorbire reprezentate în text de cuvintele adâncul şi 
mare şi construieşte apoi propoziţii, în care acestea să devină alte părţi 
de vorbire, fără a le schimba forma. Precizează aceste părţi de vorbire. 

6. Exemplifică patru atribute care să determine substantivul ochi şi să fie 
exprimate prin părţi de vorbire diferite. 

7. Construieşte o propoziţie după schema: 
A – S – A – P – A  

Subiectul II (30 puncte): 
 Redactează o compunere în care să povesteşti o întâmplare deosebită 
şi care să se încheie prin enunţul: „ Apoi se dezlipi de ţărână şi, pâlpâind din 
aripi, se înălţă”. Propune un titlu potrivit pentru compunerea ta. 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

SUCCES ! 


