
CONCURSUL LERIS 
Limba �i literatura român� 

Model de subiect 
 
 Subiectul I ( 60 de puncte) 
 
Cite�te cu aten�ie textul urm�tor �i scrie apoi r�spunsurile la cerin�ele indicate. 
 
          Prin dumbr�vi, pe ogoare �i prin v�i, trecea vânti�orul lin dinaintea zorilor. Cre�tea 
geana de ziu�; pe ape se deslu�eau aburi �erpui�i; contururi nel�murite înc�  se zugr�veau 
pe-un vârf de deal �i pe linia z�rii. Ici, era o pas�re fantastic�, dincolo capul straniu al unui 
uria�. În risipirea umbrelor �-a visului se ar�tar� cu linii mai precise fântâna cu cump�n� din 
capul satului �i ulmul de pe culmea dealului. 
       Era t�cere pretutindeni, ca într-o a�teptare, �i cerul avea coloarea unui topora� fumuriu. 
�i deodat� un arc sângeros de lumin� crescu în r�s�rit ; o fierbere de fl�c�ri se în�l�� c�tr� 
„steaua ciobanului”, cea din urm� stea a nop�ii, care se f�cu alb�, tot mai alb�, pân� ce se 
topi în trandafiriul zorilor. Ape argintii începur� a clipi în dep�rt�ri; diamante de rou� 
sc�p�rau curcubee ici-colo, în cupe de flori. 
          F�r� s�-mi fi dat seama, via�a începuse în preajma mea. 
                                                                                                ( Mihail Sadoveanu, Ciocârlia) 
 
 

1. Explic�, în dou�-trei rânduri, în�elesul frazei:      Era t�cere pretutindeni, ca într-o 
a�teptare, �i cerul avea coloarea unui topora� fumuriu. (10 puncte) 

2. Scrie câte un sinonim( cuvânt cu acela�i în�eles)  potrivit pentru urm�toarele cuvinte 
din text: se deslu�eau, risipire. (10 puncte) 

3. Indic� dou� cuvinte înrudite cu termenul arc. (10 puncte) 
4. Construie�te dou� propozi�ii în care cuvintele trandafiriul �i uria�  s� reprezinte alte 

p�r�i de vorbire decât în text, precizându-le.   (10 puncte)    
5. Precizeaz�  func�iile sintactice( p�r�ile de propozi�ie) ale cuvintelor: aburi, dealului, 

t�cere, începuse. (10 puncte) 
6. Alc�tuie�te dou� propozi�ii în care de pe culmea �i de rou� s� îndeplineasc� alte 

func�ii sintactice decât în text. Men�ioneaz� func�iile exemplificate  în paranteze. (10 
puncte)   

 
 
 
 
Subiectul al II-lea ( 30 de puncte)     
                                          
   Scrie o compunere, de 20-25 de rânduri, în care s� poveste�ti o întâmplare deosebit� �i  în 
care s� integrezi urm�toarele secven�e: risipirea umbrelor �-a visului, diamante de rou� 
sc�p�rau curcubee ici-colo, contururi nel�murite,  un arc sângeros de lumin�.  Propune un 
titlu potrivit �i sugestiv pentru compunerea ta.   
 
 
NOT�: Se acord� 10 puncte din oficiu. 


