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CONCURSUL LERIS – EDIŢIA a II-a 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VI-A 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

Partea I. 
Citeşte cu atenţie textul dat. 

,,Am legat copacii la ochi                                                     Am legat păsările la ochi 
Cu o basma verde                                                                 C-o basma de nori  
Şi le-am spus să mă găsească                                               Şi le-am spus să mă găsească 

Şi copacii m-au găsit imediat                                               Şi păsările m-au găsit 
Cu un hohot de frunze.                                                         Cu un cântec.” 

                                                                (M. Sorescu, Am legat) 
Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să comentezi textul dat, având în vedere următoarele 

repere: 
• elementele cadrului descris;                                                                              4 puncte 
• semnificaţia a două imagini artistice diferite;                                                4 puncte 
• atitudinea eului liric.                                                                                          4 puncte 

Partea a II-a 
Pornind de la imaginea sugerată de textul citat, scrie o compunere descriptivă de 20-25 de rânduri, cu 

titlul ,,Jocul copacilor”, în care vei avea în vedere următoarele cerinţe: 
• evidenţierea unui cadru care să includă o imagine din textul lui Marin Sorescu; 6 puncte 
• viziunea personală asupra cadrului descris;                                                   6 puncte 
• ordonarea detaliilor şi înlănţuirea logică a ideilor;                                       6 puncte 
• folosirea adecvată a trei figuri de stil studiate.                                              6 puncte 

Notă: 
În afara punctajului acordat pentru conţinut (Partea I – 12 puncte, Partea a II-a – 24 de puncte), vei 

primi şi 14 puncte pentru redactarea celor două compuneri (unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de 
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 puncte, originalitatea ideilor – 3 puncte, ortografia 
– 3 puncte, punctuaţia – 2 puncte). 
Partea a III-a 

1. Precizează numărul de sunete şi de litere din cuvintele ochi şi basma. (4 puncte) 
2. Menţionează patru cuvinte derivate din familia lexicală a cuvântului nor. (4 puncte) 
3. Exemplifică patru expresii care să conţină cuvântul ochi. (4 puncte) 
4. Ilustrează în enunţuri două sensuri diferite ale cuvântului verde şi precizează-le. (4 puncte) 
5. Formulează patru enunţuri în care să apară atribute diferite pe lângă regentul copac. (4 puncte) 
6. Construieşte un enunţ în care un pronume din text să fie la alt caz, păstrându-şi forma. (4 puncte) 
7. Transformă versul ,,Şi copacii m-au găsit imediat”, punând verbul la forma inversă a aceluiaşi timp. (4 

puncte) 
8. Selectează din text două atribute substantivale prepoziţionale. (4 puncte)  
9. Exemplifică patru predicate nominale alcătuite din verbe copulative diferite, având ca nume predicativ 

substantivul frunză. (4 puncte) 
10. Alcătuieşte enunţuri în care forma de infinitiv a verbului a lega să îndeplinească două funcţii sintactice 

diferite şi precizează-le. (4 puncte) 


