CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
„NICOLAE LABIŞ”
4 MARTIE 2012
(MODEL)
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru: 90 de minute.
Partea I

30 de puncte

Răspunde la cerinţele de mai jos, formulate pe baza textelor-suport.
a) Luna răsărise dintre munţi şi se oglindea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului. În fundul lui, se vedea sclipind, de
limpede ce era, un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, înconjurat de un crâng de arbori verzi şi stufoşi, se ridica un
mândru palat de o marmură ca laptele, lucie şi albă – atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint [...].
(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă)
1.
2.

Propune cuvinte cu sens opus pentru termenii: „răsărise”, „limpede”, „cerului”, „mândru”, „albă”, „lucie”.
Explică folosirea în textul dat a două semne de punctuaţie şi unul de ortografie.

6 puncte
6 puncte

b) Neghiniţă, cum află gândul tuturora, zbughi în urechea împăratului şi îi şopti tot, din fir până în aţă. Împăratul, crezând că
singur, el de la el, a citit în mintea lor, se mânie foc […]. (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Neghiniţă)
3.
4.
5.

Identifică partea de vorbire reprezentată de cuvântul „îi” şi exemplifică într-o propoziţie altă valoare morfologică a termenului.
6 puncte
Analizează gramatical cuvintele subliniate în fragmentul citat.
6 puncte
Construieşte o propoziţie după schema:
C + A + P + A + S
subst. pron. vb.
adj. subst.
6 puncte

Partea a II-a

40 de puncte

Răspunde la cerinţele de mai jos, formulate pe baza textelor-suport.
a) Iată, vin şi gândăceii în hlamide smălţuite;
Iată greieri, iată fluturi cu-aripioare pudruite,
Şi culbeci care fac coarne purtându-şi casa-n spinare…
La ivirea lor poiana clocoteşte-n hohot mare.[…]
(Vasile Alecsandri, Concertul în luncă)
1.
2.

Numeşte anotimpul surprins în poezia lui Vasile Alecsandri.
Extrage două expresii artistice şi precizează sensul lor în strofa citată.

5 puncte
10 puncte

b) Zâmbind printre-ale primăverii ruguri,
În taină, liliacul timpuriu
Întredeschide buzele din muguri.
Dar cerul s-a schimbat în plumburiu.
Zăpada, ploaia, uite, şi-au dat mâna,
Alături bat cu paşii uzi ţărâna,
De parcă primăvara n-a venit.[…]
(Nicolae Labiş, Liliacul timpuriu)
3.
4.

Descrie, într-o frază, sentimentul transmis de poet în textul de mai sus.
Explică, în două-trei rânduri, înţelesul versurilor: „În taină, liliacul timpuriu/Întredeschide buzele din muguri”.

Partea a III-a

10 puncte
15 puncte

30 de puncte

Redactează o compunere descriptivă, de 15-20 de rânduri, începând cu enunţul următor: „Sub lumina trandafirie a unui blând
apus de soare, pământul pare adâncit într-o odihnă neclintită.” Propune un titlu potrivit.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
 prezenţa celor trei părţi: introducerea, cuprinsul, încheierea;
 evidenţierea aspectelor cadrului terestru şi cosmic prin folosirea a cel puţin patru expresii artistice;
 propunerea unui titlu adecvat;
 respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie.
Se acordă 10 puncte pentru aspectul întregii lucrări.

SUCCES!

