
  
 

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. 

CONCURSUL LERIS 

Limba şi literatura română 

19 martie 2011 
Subiectul I (60 de puncte) 
 Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsurile la cerinţele propuse. 
 O clipă ţinu noaptea, cât ţin nopţile de vară, când întunericul e numai o strângere de 
aripi a luminii. Şi totuşi, îndată ce se trezi fluturul, în răcoarea umedă a dimineţii, i se păru 
că dormise de când lumea; de aceea zise în sine, bănuind:„Ce Dumnezeu răsare soarele 
atât de târziu!” 
 Dar ca şi cum Dumnezeu i-ar fi făcut pe voie, deodată se răsfiră din înalt 
mănunchiul strălucitor al razelor de soare şi peste câmpie năvăli un văl de aur. Fluturul îşi 
pâlpâi de câteva ori aripile şi, din vârful galben al tulpinii de lumânărică, unde poposise de 
cu seară, îşi luă, zglobiu, zborul. Fiindcă nu fusese de mult pe la târg, o luă într-acolo. 
 Curând zări o grădină cu fel de fel de flori. Trecu pârleazul şi(…) se furişă întâi pe 
la ferestrele casei. Perdelele erau încă lăsate. Ce să vadă? Nimic! În schimb, de jur 
împrejurul privazurilor, cununi de zorele se împleteau, cu florile deschise, fragede, liliachii 
bătând în albastru (...), acoperite de rouă ca de nişte nestemate. 

(Emil Gârleanu, Hoinar) 
 * pârleaz ~uri - trecătoare îngustă peste gard. 
 * privaz ~uri  - pervaz (partea de jos a tocului unei ferestre)   

1. Explică, în două-trei rânduri, înţelesul fragmentului: deodată se răsfiră din 
înalt mănunchiul strălucitor al razelor de soare şi peste câmpie năvăli un văl 
de aur. 

2. Propune câte un sinonim potrivit (cuvânt cu înţeles asemănător) pentru 
termenii: zglobiu, poposise, cununi, se împleteau, fragede. 

3. Construieşte enunţuri în care numai şi câteva să se scrie altfel decât în textul 
dat. 

4. Scrie două propoziţii în care verbul a(se)ţine să aibă alte sensuri, diferite de cel 
din text. Precizează sensurile în paranteză. 

5. Menţionează ce părţi de propoziţie(funcţii sintactice) reprezintă următoarele 
cuvinte: mănunchiul, al tulpinii, zări, (pe la) ferestrele, (de) rouă. 

6. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă: 
C + P + C +A + A 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare 
deosebită şi care să înceapă cu următorul fragment: O clipă ţinu noaptea, cât ţin 
nopţile de vară, când întunericul e numai o strângere de aripi a luminii. 
Formulează un titlu expresiv pentru compunerea ta. 
 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUCCES ! 


