CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
,,NICOLAE LABIŞ”
2022
➢ Toate subiectele sunt obligatorii.
➢ Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
➢ Timpul de lucru: 45 de minute.
Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:
Era după-amiază, acel moment al zilei când totul pare s-o ia razna. Cărţile şi hainele prind viaţă şi se risipesc te
miri unde, cu o oarecare preferinţă pentru cel mai puţin probabile sau greu accesibile locuri: pe covor, sub pat, sub
masa de la bucătărie şi, cu puţin noroc, în lada de cartofi din cămară sau în congelator (mda, ştiu, dar chiar mi s-a
întâmplat).
Partea bună: oriunde te-ai afla, e suficient să întinzi mâna ca să apuci o carte. Sau o haină. Sau o jucărie. Sau
orice altceva, cu excepţia lucrurilor de care chiar ai nevoie.
Partea proastă: eşti certată sau pedepsită, de la caz la caz, după care trebuie să strângi şi să pui totul la loc.
Nici vremea nu era grozavă. Deasupra oraşului se adunau nori negri de ploaie, iar după câteva zile fierbinţi
vremea se stricase şi se anunţa o furtună. Unde pui că şi vântul sufla tot mai puternic, împrăştiind peste tot bucăţi de
hârtie, pungi de plastic şi praf.
Una peste alta, era momentul cel mai puţin potrivit pentru musafiri. Şi apoi aveam pe cap o mulţime de
treburi. Trebuia să fac curat, să merg la cumpărături, după care să gătesc. Pe de altă parte, pentru mine orice moment
e cel mai puţin potrivit pentru a primi musafiri. Orice musafiri. Aşa că am dat ochii peste cap şi m-am ridicat fără chef
de pe canapea.
— Olguţa, scumpo, eşti bună să vezi cine e la uşă, te rog? s-a auzit din dormitor un glas stins de femeie.
Femeia din dormitor era mama Olguţei.
Iar Olguţa sunt eu.
Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane
Partea a I

24 de puncte

1. Notează câte un sinonim și câte un antonim, potrivit pentru sensurile din text, ale cuvintelor subliniate.
8 puncte
2. Construiește o propoziție dezvoltată, formată din cinci termeni, în care subiectul să fie substantivul ploaie, iar
predicatul să fie un verb la timpul viitor.
8 puncte
3. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de ortografie:
Îndreptându-se către ușa aceia, Olguța s-a înpedecat de lucrurile aruncate pe podea, neânțelegând, însă,
pericolul dezordinii.
8 puncte
Partea a II-a

________________26 de puncte

1. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care după-amiaza […] totul pare s-o ia razna.

10 puncte

2. Exprimă-ți, în 30-50 de cuvinte, opinia în legătură cu înțelesul fragmentului: Aşa că am dat ochii peste cap şi

m-am ridicat fără chef de pe canapea.
16 puncte

Partea a III-a

30 de puncte

Scrie o compunere, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să imaginezi o continuare a fragmentului citat,
povestind o întâmplare în care este implicat un musafir neașteptat.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
• continuarea acțiunii fragmentului dat;
• folosirea narațiunii, a descrierii și a dialogului;
• adecvarea conținutului la cerințe;
• încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat.
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!

