CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ „NICOLAE LABIŞ”
Test de antrenament nr. 4
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
• Timpul efectiv de lucru: 45 de minute.
Citește cu atenție textul propus pentru a răspunde cerințelor formulate mai jos.
Așezați la măsuța noastră, îmbujorați de lumina răsăritului, văzând că ziua se anunță senină, i-am spus lui
Isidor ce îmi doresc să facem astăzi: să mergem departe, departe, cât vedem cu ochii și unde ne poftește inima, să
ajungem în locuri unde n-am ajuns niciodată. Să colindăm prin păduri, pe poteci neumblate, eu la pas, el plutind
deasupra. Să ne oprim și să bem din izvoare neîncepute, să zărim căprioare, să culegem mure și să ne facem
coronițe de flori, apoi să mergem mai departe, spre munți. Să privim cu capetele date pe spate, umăr în umăr, spre
crestele cele mai înalte, învăluite într-o ceață firavă, iar apoi să urcăm, să urcăm acolo unde nimeni nu ne poate
găsi, el desenând cercuri în aer, eu urmând inelele lăsate de umbra lui pe pământ, să sar dintr-unul în altul ca pe un
șotron mișcător. (...)
Am strâns azi toate lucrurile, am înghesuit rucsacul sub pat, am împăturit „Pelerina zburătoare”, pe care o
luam mereu cu mine, pentru situațiile în care Isidor ar fi vrut să meargă o bucată de drum și la pas. Am aranjat
așternuturile și am deschis larg fereastra de deasupra patului.
Veronica D. Niculescu, Cea mai frumoasă plimbare cu putință,
în vol. O vară cu Isidor
Partea I

24 de puncte

1. Construiește două enunțuri în care să folosești, cu sensuri schimbate, două cuvinte selectate din textul dat.
8 puncte
2. Precizează valoarea morfologică a termenilor subliniați în fragmentul citat.
8 puncte
3. Rescrie fraza următoare, corectând greșelile prezente: „Am urcat sus convinși că v-a fi o zi frumoasă dar rece
și că nori vor înbrăca în mătase argintie frunțile aceloraș munți seculari.”
8 puncte
Partea a II-a

26 de puncte

1. Numește, într-un enunț, două trăsături ale personajului povestitor.
10 puncte
2. Descrie, în 30 - 40 de cuvinte, atmosfera prezentă în secvența următoare: „Să privim cu capetele date pe
spate, umăr în umăr, spre crestele cele mai înalte, învăluite într-o ceață firavă, iar apoi să urcăm, să urcăm
acolo unde nimeni nu ne poate găsi, el desenând cercuri în aer, eu urmând inelele lăsate de umbra lui pe
pământ, să sar dintr-unul în altul ca pe un șotron mișcător” .
16 puncte
Partea a III-a

30 de puncte

Scrie o compunere narativă, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în
timp ce personajele din fragmentul citat colindă „prin păduri, pe poteci neumblate”.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
• prezența celor trei părți ale unei compuneri;
• înlănțuirea logică a evenimentelor;
• folosirea numai a descrierii și a narațiunii, fără dialog;
• utilizarea unui limbaj expresiv;
• încadrarea în numărul de cuvinte propus.
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!

