
  
 

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 român ă 
1 martie 2014 

Subiectul I (60 de puncte) 
 Citeşte cu atenţie textul următor şi scrie răspunsurile la cerinţele propuse. 
 E foarte cald. Soarele taie oblic, roşu, felii fierbinţi de lumină printre copacii 
dinspre care răzbat, deopotrivă stinse, foşnetul frunzelor şi mirosul dulceag al 
fructelor răscoapte.  
 „Hai să jucăm fotbal cu mere!” 
 „Nu, se supără Dumnezeu că ne batem joc de fructele lui .” 
 Mă abţin cu greu, vreau să trag un şut în măr, acum nu m-ar vedea nimeni. 
 Îmi spun că, dacă reuşesc să rămân aşa, nemişcată, atunci poate păcălesc 
timpul să nu mai treacă sau, dacă tot are  de trecut, să nu mă bage în seamă, să mă 
ocolească ori doar să lunece neatent peste mine. 
 Să nu ne mişcăm eu, prunul, nici măcar tijele subţiri ale crinilor. Aici, printre 
pruni şi meri, crinii au ceva de floare ciudată, de pe altă lume, una în care clopotul lor 
ţine loc de ceas. Ora e perfect rotundă, seamănă cu mărul  rostogolit până la vârful 
pantofilor mei. Trebuie să-l fac să încremenească acolo şi el. Însă furnicile  nu le pot 
opri, curg pe alee în şiruri subţiri, nervoase, mai grăbite  decât secundele. 
 Sunt multe – „fac a ploaie - , aşa mi-a spus bunicul într-o vară.” 

 (Lidia Bodea, Crinii fac a seară) 
*oblic – înclinat; *tijă – tulpină. 
 

1. Explică, în 3-5 rânduri, înțelesul fragmentului: Soarele taie oblic, roşu, felii 
fierbinţi de lumină printre copacii ... 

2. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: răzbat, 
foșnetul, nemișcată, să ocolească, ciudată. 

3. Construiește două propoziții în care verbul a opri să aibă alte sensuri decât în 
textul dat, precizându-le. 

4. Alcătuiește enunțuri în care cuvintele decât și lor să se scrie altfel decât în textul 
propus. 

5. Precizează ce părți de vorbire reprezintă cuvintele subliniate în text și indică 
funcțiile sintactice pe care le îndeplinesc. 

6. Scrie o propoziție, formată din cinci termeni, în care substantivul crini  să fie 
subiect și substantivul lumină să fie determinat de două atribute exprimate prin 
părți de vorbire diferite. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare 
reală sau imaginară (joc, aventură, călătorie etc.) prin care un copil ar putea să 
păcălească timpul să nu mai treacă. Vei integra fragmentul: Aici, printre pruni şi 
meri, crinii au ceva de floare ciudată și vei da un titlu expresiv compunerii tale. 
 

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu.     SUCCES! 


