CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
„NICOLAE LABIŞ”
4 MARTIE 2012
¾ Toate subiectele sunt obligatorii.
¾ Se acordă 10 puncte din oficiu.
¾ Timpul de lucru: 90 de minute.

Partea I

30 de puncte

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textelor-suport.
a) Broasca se dete de trei ori peste cap şi se făcu o zână gingaşe, şi plăpândă, şi frumoasă; cum nu se mai afla sub
soare. Îi venea flăcăului, de drag, să o soarbă într-o lingură de apă. Dară se opri, şi nu făcu nicio mişcare.
(Petre Ispirescu, Broasca ţestoasă cea fermecată)
1. Propune cuvinte cu sens opus pentru termenii: „frumoasă”, „zână”, „se opri”.
2. Explică folosirea, în textul dat, a unui semn de punctuaţie şi a unuia de ortografie.

6 puncte
6 puncte

b) Văzând Ileana Simziana că iară era să-i ajungă, spuse neguţătorului; iară acesta, după ce se înţelese cu calul,
scoase din urechea lui cea dreaptă o perie şi o aruncă înapoi. Îndată se făcu o pădure mare şi deasă, de nu putea să treacă
prin ea nici pui de fiară.
(Petre Ispirescu, Ileana Simziana)
3. Identifică partea de vorbire reprezentată de cuvântul „dreaptă” şi exemplifică într-o propoziţie altă valoare morfologică a
termenului, numind-o.
6 puncte
4. Precizează partea de propoziţie reprezentată de cuvintele subliniate în fragmentul citat.
6 puncte
5. Construieşte o propoziţie după schema:
A + C + P + S + C + A
adj. subst. vb. pron. subst. subst.
6 puncte
Partea a II-a

_____

40 de puncte

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textelor-suport.
a) Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.
El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunze-uscate şi s-arată drăgălaşi.
(Vasile Alecsandri, Dimineaţa)
1. Numeşte anotimpul descris în poezia lui Vasile Alecsandri.
2. Transcrie două expresii artistice diferite şi precizează sensul lor.

5 puncte
10 puncte

b) Un aer călduţ, parfumat
Sub cerul de-un pal ivoriu,
În vale pârâul umflat
Aleargă sălbatec şi viu.
În zori m-a trezit sărutarea
Trimisă pe-o rază de soare;
Lumina-neca depărtarea Tot răul murise-n uitare.
(Magda Isanos, Primăvara)
1. Prezintă, în două-trei rânduri, sentimentele transmise de poet în textul de mai sus.
2. Explică, în trei-patru rânduri, înţelesul versurilor: „În zori m-a trezit sărutarea / Trimisă pe-o rază de soare;”.
Partea a III-a

_

10 puncte
15 puncte
30 de puncte

Te numeşti Dan/ Dana Popescu şi eşti din Iaşi. Redactează, pe o pagină separată, o scrisoare de 15-20 de rânduri,
adresată prietenului tău, George. Povesteşte o întâmplare petrecută într-un cadru natural asemănător celui surprins în poezia
Magdei Isanos. Datează scrisoarea: 4 martie 2012.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:
respectarea regulilor de redactare a unei scrisori;
includerea a cel puţin patru expresii artistice, pe care le vei sublinia;
folosirea descrierii şi a naraţiunii;
respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie.
Se acordă 10 puncte pentru aspectul întregii lucrări.
SUCCES!

