
 

 

 

CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

„NICOLAE LABIŞ” 

model 2018 

 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

 Timpul efectiv de lucru: 45 de minute. 

 

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului-suport.  

 

 Dar Todică mai avea și alte ocupații.      

 Până atunci trăise numai în oraș. Văzuse numai case cu ziduri înalte și cenușii de automobile, de tramvaie și de fum 

și de benzină.  De la fereasta de sus, de la etaj, privea în capul trecătorilor, care se vedeau jos, în stradă, întotdeauna grăbiți 

și mici, ca sute și sute de furnici negre.  

 Acum descoperise că pe lume se află ceva mult mai frumos și mai plăcut.Un adevărat rai al copiilor. Descoperise 

pădurea de brad, unde se joacă veverițele, alungându-se de pe o creangă pe alta. Izvorul rece și limpede, clipocind sub 

frunzele înalte de mentă, cu miros răcoros de pastile. Lacul unde se vede cerul ca într-o oglindă. Potecile ascunse. Tufișul de 

alun, unde sunt cuiburi știute numai de el. Șoseaua albă, urcând șerpuit, tocmai sus, în munte.     

Acestea toate erau împărăția lui. Nimeni nu-l oprea să alerge, să se ascundă, să cutreiere potecile și să-și scufunde 

mâinile suflecate până la cot, în izvorul rece ca gheața. 

Știa un loc, sus, pe-un pisc de stâncă, de unde se vede toată valea. De acolo, când își striga numele, răspundeau 

munții și văile. [...] Oricine ar fi crezut că în fiecare ungher al munților și al codrului, se află ascunși prieteni pe care nu îi 

cunoaște. Îl așteaptă și îl strigă. Îl cheamă și răspund singuri. Se joacă de-a ascunsul și îngână. El știa de la școală că 

acesta e „ecoul”. Dar nu putea să se împace cu gândul că din stânci și poieni, răspunde îngânându-i numele tot glasul lui.

           (Cezar Petrescu, 415) 

 

Partea I             24 de puncte  

 

1. Propune câte un  sinonim  potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: ocupații, numai ascunse și să cutreiere.

           8 puncte 
2.  Scrie  patru termeni  formați  de la verbul a ști (din aceeași familie de cuvinte).   8 puncte 

 

3. Alcătuiește două propoziții în care cuvintele trecătorilor și ascunse să reprezinte alte părți de vorbire decât în text, 

precizându-le.          8 puncte 

 

 

Partea a II-a                26 de puncte  

 

1. Precizează patru elemente care îl fac pe Todică să descopere faptul că pe lume se află ceva mult mai frumos și mai 

plăcut decât viața de la oraș.        10 puncte 

 

2. Explică, în 30 -50 de cuvinte, înțelesul fragmentului: Acestea toate erau împărăția lui. Nimeni nu-l oprea să alerge, 

să se ascundă, să cutreiere potecile și să-și scufunde mâinile suflecate până la cot, în izvorul rece ca gheața.

            16 puncte 

 

Partea a III-a                                                                                         30 de puncte 

  

 Redactează o compunere, de 150-250 de cuvinte (15-25 de rânduri), în care să povestești o întâmplare 

deosebită la care participă Todică, în timp ce își caută prietenii ascunși în ungherele munților și ale pădurii. 

    

În realizarea compunerii, vei avea în vedere:  

 folosirea potrivită a cel puțin patru expresii deosebite, pe care le vei sublinia; 

 adecvarea conținutului la cerință; 

 utilizarea numai a narațiunii și a descrierii; 

 plasarea întâmplării în cadrul prezentat în textul-suport;  

 prezenţa celor trei părți ale unei compuneri; 

 încadrarea în numărul de cuvinte precizat. 

 

Notă! Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (vocabular adecvat conținutului - 2 puncte; 

respectarea normelor gramaticale – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea corectă a textului în 

pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).  

SUCCES! 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE CORECTARE 

 

 

Partea I             24 de puncte 

1. Cuvinte cu sens asemănător: ocupații = treburi, îndeletniciri;  numai = doar; ascunse = tăinuite, necunoscute, secrete etc.; 

să cutreiere = să străbată, să colinde etc. – câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător corect.  

(2 p. x 4) 8 puncte 

2. Familia de cuvinte a verbului a ști: știință, neștiință, știutor, neștiutor etc. – câte 2 puncte pentru fiecare termen corect din 

familia verbului dat.          (2 p. x 4) 8 puncte 

3. Propoziții în care cuvintele date să aibă alte valori morfologice      8 puncte  
Formele trecătorilor nori  o fascinau. (adjectiv) 

El ascunse mingea după un copac. (verb) 

 

  2 puncte  pentru fiecare  propoziție alcătuită (2 p. x 2)  

  2 puncte pentru precizarea fiecărei valori morfologice (2 p. x 2) 

 

Partea a II-a             26 de puncte 

1.Precizarea celor patru elemente         (2, 5 p. × 4) 10 puncte 

Exemplu de răspuns: Elementele care îl fac pe Todică să descopere că pe lume se află ceva mult mai frumos și mai 

plăcut decât viața de la oraș sunt: pădurea de brad, izvorul rece și limpede, frunzele, lacul, potecile ascunse, tufișul de alun, 

șoseaua albă.  

2. Explicarea semnificației fragmentului dat               16 puncte  

a) Formularea corectă a enunțurilor – 4 puncte/ formularea parțial corectă a enunțurilor – 2 puncte  

b) Explicarea nuanțată a semnificației fragmentului citat – 8 puncte/explicarea parțială  – 4 puncte/ încercarea de interpretare 

– 2 puncte  

c) Respectarea numărului de cuvinte precizat – 4 puncte (nerespectarea numărului minim de cuvinte precizat – 0 p.) 

De exemplu: Fragmentul selectat din textul-suport surprinde fascinația copilului față de spațiul descoperit, care devine un 

tărâm al jocului. Atracțiile pe care i le oferă copilului muntele și libertatea de a explora sunt sugerate de verbele: să alerge, să 

se ascundă, să cutreiere. 

Partea a III-a             30 de puncte 

a) Folosirea potrivită a cel puțin patru expresii deosebite (1 p. x 4), subliniate (0,5 p x 4) - 6 puncte 

b) Adecvarea conținutului la cerință – 6 puncte 

c) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii – 6 puncte 

d) Plasarea întâmplării în cadrul prezentat în textul-suport - 4 puncte 

e) Prezenţa celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte 

f) Încadrarea în numărul de cuvinte precizat – 2 puncte 

Redactarea întregii lucrări - 10 puncte (vocabular adecvat conținutului - 2 puncte; respectarea normelor gramaticale – 2 

puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).  

Din oficiu - 10 puncte 

Total: 100 de puncte 

 


