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SUCCES ! 
1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de două ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 
3. Toate subiectele sunt obligatorii 

 

CONCURSUL LERIS 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA A VI-A 

5 APRILIE 2008 
SUBIECTUL I (50 de puncte) 
,,Se ofileşte-ncet lumina                                                  Şi-atât e de subţire vâlnicu-nnoptării,  
Şi-apele-asfinţitului bat lin în verde.                              Spălat de ploaia ce-a tot curs în şir, 
Un vioriu-închis umbreşte sus senina                            Că te străvezi prin pieliţele zării 
Şi lina                                                                            Şi ţipla depărtării 
Adâncătură a văzduhului ce-n zări se pierde.               Ca printr-o foaie rumenă de trandafir  

Acolo, în apusul stins, 
Pe-un jilţ de nori stă blânda Seară, 

Stă la fereastra lumilor, afară, 
Pe rama zărilor cu piscurile sloi de ceară.” 

(Vasile Voiculescu, Seara) 
Partea I. Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să comentezi textul dat, având în vedere următoarele 
repere: 

• elemente ale universului/cadrului poetic;                                                             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 de 20-25 de rânduri cu titlul ,,La 
fereastra lumilor”. Vei avea în vedere: 

• evidenţierea unui cadru care să includă o imagine din textul lui Vasile Voiculescu;  6 puncte 
• îmbinarea a două moduri de expunere;                                                                      6 puncte 
• adecvarea conţinutului la titlul dat;                                                                            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). 
SUBIECTUL AL II-LEA (40 de puncte) 
1. Transcrie, din cea de-a doua strofă, două cuvinte cu diftongi diferiţi şi exemplifică apoi câte un termen în care 
aceleaşi grupuri de sunete să fie hiat. (4 puncte) 
2. Precizează numărul de sunete şi numărul de litere din cuvintele: închis şi ceară. (4 puncte) 
3. Ilustrează, în două enunţuri, sensuri diferite ale adjectivului subţire şi precizează-le. (4 puncte) 
4. Găseşte în text un derivat parasintetic şi un cuvânt format prin conversiune. (4 puncte) 
5. Construieşte câte un enunţ în care cuvintele încet şi a să aibă alte valori morfologice decât în text. (4 puncte) 
6. Exemplifică patru expresii care să conţină cuvântul lumină. (4 puncte) 
7. Indică părţile de vorbire reprezentate de cuvintele: o (printr-o), afară, senina, verde. (4 puncte) 
8. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor: lumina, de nori, în zări, te (te străvezi). (4 puncte) 
9. Alcătuieşte enunţuri în care să ilustrezi patru funcţii sintactice diferite ale verbului a crede  la modul supin şi 
precizează-le. (4 puncte) 
10. Construieşte un enunţ în care substantivul ploaie să îndeplinească sintactică de complement circumstanţial de 
mod şi să aibă valoare stilistică de comparaţie. (4 puncte)  
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu. 


