
 

 

 

CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

„NICOLAE LABIȘ” 2022 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

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

• Timpul de lucru: 45 de minute. 

 

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la cerințe: 

  

Într-o după-amiază de primăvară, la câteva săptămâni după ce se însănătoși, omul se mută în 

casa cea nouă și începu să vopsească gardul. Mișca pensula cu gesturi măsurate, de departe părea 

cam greoi – în toamna trecută împlinise șaizeci de ani. Cu toate acestea, greu ai fi bănuit că bătrânul 

zăcuse bolnav toată iarna. Avea fața roșie, sănătoasă, iar părul era des și creț. Îl ajuta nepotul, un 

băiat care semăna mult cu bunicul. Avea părul des și creț, fața roșie, sănătoasă, doar ochii îi erau plini 

de surâs, surâs de om tânăr. Nepotul amesteca vopseaua cu multă atenție, cu teamă să nu o verse pe 

jos. Făcea lucrul ăsta cu seriozitate. Era un copil liniștit, care lua totul în serios. Își terminase lecțiile 

și acum îi ajuta bătrânului.  (...)  

După ce nepotul termină cu vopseaua, se așeză pe marginea trotuarului și începu să privească 

liniștit la bătrân. (...) După un timp se plictisi. (…) Atunci îi veni ideea să se urce pe gard și să privească 

de acolo în curțile noi ale oamenilor. (…)  

Dincolo de grădina bătrânului era un pârâu îngust, iar dincolo de pârâu – un loc mare, viran. 

(...) În alte zile erau o mulțime de copii acolo (...) . De data asta nu era nimeni. Doar doi cai, mari și 

albi, pășteau liniștiți; soarele de primăvară le aurea coamele. „Parcă ar fi năzdrăvani”, se gândi 

copilul. Deodată, fața lui serioasă, cam simpluță și banală, se transfigură, se lumină ciudat. „Poate or 

fi năzdrăvani ...”  

— Există cai năzdrăvani? îl întrebă el deodată pe bătrân. (...) Au început caii să se joace și să 

vorbească, bunicule, minți el pe jumătate, dorind cu orice preț să atragă atenția bătrânului. E și un 

călăreț în alb, minți el mai departe.  

Sorin Titel, Gardul 

Partea I (24 de puncte) 

1. Notează câte un antonim pentru sensurile din text ale cuvintelor subliniate.  8 puncte 

2. Transcrie, din textul dat, un substantiv comun de genul neutru, un pronume personal, un verb 

la timpul prezent și un adjectiv la numărul plural.     8 puncte 

3. Alcătuiește câte un enunț în care următoarele cuvinte să se scrie altfel decât în text: cai, 

soarele, cea, iar.         8 puncte 

   

Partea a II-a (26 de puncte) 

1. Prezintă, în două – trei enunțuri, portretul moral al nepotului.    10 puncte 

2. Povestește, în 40 – 50 de cuvinte, ultimele trei alineate ale textului dat, din perspectiva 

nepotului, la persoana I.        16 puncte 

 

 

 

 

 

 



 

Partea a III-a (30 de puncte) 

Scrie o compunere narativă, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare 

la care ar putea participa nepotul din fragmentul citat, după ce ajunge dincolo de gardul grădinii. 

În realizarea compunerii, vei avea în vedere: 

• Prezența celor trei părți ale unei compuneri; 

• Înlănțuirea logică a evenimentelor; 

• Folosirea narațiunii la persoana a III-a și a descrierii (fără dialog); 

• Utilizarea unui limbaj expresiv; 

• Respectarea precizării referitoare la numărul minim de cuvinte. 

 

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 textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct). 


