
Concurs LERIS – Limba şi literatura română
Ediţia a VII-a
Clasa a VI-a

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie textul dat.  
Cad stele pe nuferii din lacuri,
Cu paşi de clipe trece-o adiere.
Cu vârfurile împlântate-n veacuri,
Dorm plopii subt sumane de tăcere.

Dorm drumurile’n colb, de mers trudite.
Dulău de pază-i focul de la stână.
Fântâna între urme de copite,
Stă moţăind cu ciutura în mână.

ciutură- găleată sau vas  care serveşte la scos apa din 
fântână
laiţă- laviţă, scândură lată fixată pe ţăruşi de-a lungul unui 
perete în casele ţărăneşti, pe care se stă.

Dorm florile cu gene lungi pe câmpuri,
Dorm satele pe laiţi tari de muncă.
Sonor sunând din piedici în răstimpuri,
Pasc caii negri noaptea de pe luncă.
(George Lesnea, Noapte)

Partea I. 
 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 doua imagini artistice diferite; 4 puncte 
• atitudinea eului liric. 4 puncte 

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

Stele pe lacuri, în care vei avea în vedere următoarele cerinţe: 
• evidenţierea unui cadru care să includă o imagine din textul propus; 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  doua  compuneri  (unitatea  compoziţiei  -  3  puncte,  registrul  de  comunicare,  stilul  si  
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: lacuri, ciutura. (4 puncte)  
2. Explică rolul utilizării cratimei în structura trece-o. (4 puncte) 
3. Transcrie, din textul dat, un cuvânt obţinut prin compunere şi un cuvânt obţinut prin conversiune.(4 puncte) 
4. Ilustrează în enunţuri două sensuri diferite ale verbului a trece  şi precizează-le. (4 puncte) 
5. Scrie două expresii care să conţină substantivul mână. (4 puncte) 
6. Alcătuieşte două enunţuri în care –i şi  sonor să aibă alte valori morfologice decât în textul dat, pe care le vei  

preciza (4 puncte) 
7. Indică valorile morfologice ale următoarelor cuvinte din text: împlântate,  între, tari,  sunând. (4 puncte) 
8. Menţionează funcţiile sintactice ale următoarelor cuvinte: stele, dulău,  de la stână, pe laiţi . (4 puncte) 
9. Ilustrează, în enunţuri, patru funcţii sintactice diferite ale substantivului fântână, în cazul acuzativ şi precizează-le.

(4 puncte) 
10. Construieşte un enunţ în care verbul a dormi, la infinitiv, cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de 

timp, să aibă valoarea stilistică de personificare.(4 puncte) 


