
  
 

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 

28 martie 2009 
Subiectul I (60 puncte): 
Se dă textul: 
           ,,Trece domol malul bălŃii. Caută din ochi alte desişuri, cu alte scânteieri de 
oglinzi. I s-arată deodată într-o cotitură Siretul cu ape mari, curgând în singurătate. 
Zboruri de sălbăticiuni se înclină spre el , dar şi ele sunt ale singurătăŃii. Totu-i nou 
şi curat subt cerul ca toporaşul. Mâlurile proaspete încă n-au fost călcate de 
picioarele oamenilor, nici de animalele lor îmblânzite.[…] Şi toate într-adevăr sunt 
altele, cum n-au mai fost niciodată şi cum nu vor mai fi în acest colŃ de pământ. E o 
privelişte unică, o clipă trecătoare. Şi copilandrul îşi începe ucenicia c-un suflet la 
fel, c-o simŃire pe care n-a mai încercat-o şi care va rămâne în el ca un cristal al 
amintirii.’’ 

(M. Sadoveanu,  łara de dincolo de negură) 
 
 1. Explică, în două-trei rânduri, înŃelesul propoziŃiei: Caută din ochi alte 
desişuri, cu alte scânteieri de oglinzi. 
 2. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înŃeles (sinonim) pentru termenii: trece, 
scânteieri, singurătate, îmblânzite, va rămâne. 
 3. Ilustrează, în propoziŃii, două sensuri, diferite de cel din text, pentru cuvântul 
proaspete. Precizează apoi sensurile pe care le are cuvântul în exemplele date de tine. 
 4. Construieşte enunŃuri în care  vor şi n-a să se scrie altfel decât în textul dat. 
 5. Precizează ce părŃi de propoziŃie (funcŃii sintactice) reprezintă în text 
cuvintele:  malul,  de oglinzi, Siretul, lor, ucenicia. 
 6. Formulează enunŃuri în care substantivele de oglinzi şi ucenicia să 
îndeplinească alte funcŃii sintactice decât în text. Precizează apoi funcŃiile 
exemplificate de tine. 
 
Subiectul II (30 puncte): 
 Realizează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o 
întâmplare deosebită şi care să se încheie cu următorul enunŃ: va rămâne în el ca un 
cristal al amintirii. Formulează un titlu expresiv pentru compunerea ta. 
 
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

SUCCES ! 


