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CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ,,NICOLAE LABIŞ” 

 

� Toate subiectele sunt obligatorii. 
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
� Timp de lectură: 15 minute. Timp de lucru: 45 de minute. 
 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor. 

 

─Te rog, mai stai puţin, nu pot să adorm. Nu mă pot gândi decât la toboganul meu din Minecraft. Trebuie să ţi-l 
arăt, e înalt până la cer, de fapt până deasupra norilor. Şi e numai din apă. Sus de tot mi-am făcut o trambulină 
ca să sar direct în piscina pe care am construit-o doar din şase pătrate, ştiind că ar putea fi prea mică. Dar până 
la urmă nu ea a fost de vină. Când mi-am luat vânt, în loc să cad cum trebuie, m-am izbit de tobogan. Şi praf m-
am făcut. 
─ Înseamnă că ai greşit ceva. Data viitoare, schimbă trambulina! 
─ Mă tot gândesc cum să fac. (...) 
─ Acum lasă toate astea şi ieşi în realitate. Dacă-ţi umpli mintea cu cuburi, e normal să te doară. 
─ Cum adică? Tu nu te jucai la vârsta mea? 
─ Ba da, dar altfel, Ţară, ţară, vrem ostaşi, de-a Raţele şi vânătorii, de-a V-aţi ascunselea, fotbal... Să ştii că în 
clasa a III-a eram atacantul unei echipe, din cele două de pe stradă. (...) 
─ Vrei să zici că tu nu te jucai? Înţeleg că iPadul nu exista, dar măcar un computer, acolo... 
─ Ei, ţi-am mai zis, computerele nici nu erau inventate. (...) 
─ Şi ce făceai toată ziua? Nu mureai de plictiseală ? 
─ În primul rând, să te plictiseşti nu e lucru rău. Abia când rămâi singur, cu gândurile tale, începi să te auzi şi să 
înţelegi măcar puţin din fiinţa care eşti. În al doilea rând, pe-atunci, în locul în care m-am născut eu, copiii 
munceau. Cam de la cinci ani începeau să aibă sarcini clare. Dacă la început strângeau ouăle din cuibar – ceea 
ce, ştii şi tu, e mai mult o distracţie – sau le duceau câte-un bidonaş cu apă părinţilor care lucrau prin preajmă, 
sau dădeau grăunţe păsărilor, puţin mai târziu începeau să aibă grijă de animale. (...) Aşa cum tu te omorai mai 
demult după plastilină, mie îmi plăcea argila, adică pământul acela galben şi cleios din care se făceau în trecut 
oalele. Dacă era un pic umed, începeam să-l modelez.(...) Şi, cu mare bucurie, (...) citeam. Când am terminat 
Winnetou, am plâns, fiindcă era imposibil ca un astfel de erou să moară. (...) 

Ioana Nicolaie, Pe vremea când nu existau computere 
 

 

Partea I           24 de puncte 

1. Scrie câte o propoziţie/ câte un enunţ în care cuvintele îngroşate din text (decât, numai, ai, cele) să se 
ortografieze diferit. 
            8 puncte 
2. Alcătuieşte câte o propoziţie/ câte un enunţ în care cuvintele ,,am făcut”, din secvenţa mi-am făcut o 

trambulină, respectiv ,,strângeau”, din secvenţa strângeau ouăle din cuibar, să aibă alt înţeles decât cel din text. 
Precizează sensul acestor cuvinte!         
            8 puncte 
3. Construieşte o propoziţie formată din şase termeni (părţi de propoziţie) despre plăcerea jocurilor în aer liber.
            8 puncte 

 



Partea a II-a           26 de puncte 

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

1. Ce sentiment crezi că reiese din replica nepotului: ,,− Vrei să zici că tu nu te jucai? Înţeleg că iPadul nu 
exista, dar măcar un computer, acolo...”? Motivează-ţi opinia într-un text de 30-50 de  cuvinte. 10 puncte 

2. Prezintă o diferenţă între jocul preferat al nepotului şi jocurile copilăriei bunicului, aşa cu reiese din textul 
dat.            16 puncte 
 

Partea a III-a           30 de puncte 

Imaginează-ţi că nepotul din textul Ioanei Nicolaie s-ar întoarce în timp, pe vremea bunicului său. Redactează o 
compunere narativă, de cel puţin 150 de cuvinte, cu titlul ,,Pe vremea când nu existau computere”, în care să 
prezinţi aventura acestuia în trecut.  

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

• respectarea celor trei părţi  ale unei compuneri; 

• folosirea naraţiunii şi a descrierii (nu vei utiliza dialogul!); 

• adecvarea conţinutului la cerinţa formulată; 

• încadrarea în numărul de rânduri propus. 

 

 


