
COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI 
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
CONCURSUL DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ,,NICOLAE 

LABIŞ” 

 

� Toate subiectele sunt obligatorii. 
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
� Timp de lectură: 15 minute. Timp de lucru: 45 de minute. 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor. 

Luana era în linii mari un copil ca oricare altul. Numai că imediat după împlinirea vârstei de 6 ani, 
odată cu înscrierea la clasa pregătitoare, ambiţioasă fiind din fire, Luana a vrut să ştie mai multe decât toţi 
viitorii colegi, astfel încât să ia FB-uri sau feţe zâmbitoare pe caiete, aşa cum văzuse la sora ei mai mare. Voia 
ca părinţii şi bunicii să fie mândri de ea. (...) Voia să fie specială încă din primele zile de şcoală. Să fie 
remarcată. Să fie cu un pas înaintea viitorilor ei colegi. Să fie vedeta clasei încă din primele zile. 

S-a tot frământat Luana până când a decis că cel mai indicat lucru ar fi ca peste vară să afle 
răspunsuri clare la câteva întrebări complicate. (...) Ca urmare, toată vacanţa de dinainte de a începe cariera 
de elevă a umblat în lung şi-n lat după răspunsuri clare, pe înţelesul ei, la câteva probleme importante. (...) A 
vrut, de exemplu, să afle cu precizie ce este bine sau rău şi cum îţi poţi da seama de asta în diverse situaţii. (...) 
A vrut de asemenea să fie capabilă să aprecieze corect şi precis dacă ceva sau cineva este frumos sau urât. (...) 
Nu în ultimul rând Luana era foarte interesată să afle exact care este diferenţa dintre adevăr şi minciună. (...) 

Vacanţa se apropia de sfârşit. (...) Grăbită să rezolve totuşi ce avea de rezolvat, Luana a urmat sfatul 
adus într-o dimineaţă de o adiere de vânt, care i-a şoptit să o caute pe Floare la Ureche, înţeleapta înţeleptelor, 
cea despre care se spunea că are răspunsuri la orice întrebare, fie ea şi nepusă. (...) 

A hoinărit Luana o vreme pe ici pe colo, (...) şi în cele din urmă a ajuns la Floare la Ureche (...). 
− Dacă tu vrei răspunsuri precise la orice întrebare, probabil că nu eşti în partea de lume în care 

trebuie să fii. Aici nu o să găseşti certitudini. Dacă vrei, poţi merge dincolo, îi spuse Floare la Ureche, arătând 
cu degetul într-o direcţie. Doar că eu nu te sfătuiesc. Nu cred că o să-ţi placă nici acolo unde SIGUR, MEREU, 
FĂRĂ DUBII, CU SIGURANŢĂ sunt pe buzele tuturor, acolo unde nimeni nu are îndoieli, acolo unde totul e 
doar alb sau negru. (...) Sfatul meu sincer este să încerci să trăieşti între cele două lumi. Cu un picior în lumea 
celor siguri (mai ales la orele de matematică sau chimie) şi cu unul în cea a celor nesiguri (în rest) – printre 
oameni nici frumoşi, nici urâţi, printre adevăruri spuse uneori pe jumătate şi fapte uneori bune, alteori rele, 
deseori bune şi rele în acelaşi timp. (...)  

Vara a trecut. Clasa pregătitoare a început. Încă din prima zi de şcoală, sfatul dat de Floare la Ureche 
s-a dovedit a fi unul destul de bun. Avea colegi simpatici şi mai puţin simpatici.(...) Învăţa unele lucruri foarte 
interesante şi altele nu prea. Uneori lua FB-uri pe drept, alteori, când îi făcea tata desenul acasă, pe nedrept. 
Dar ce era cel mai important era faptul că Luana era vedeta clasei aşa cum îşi dorise. Doar că, în loc să aibă 
răspunsuri la întrebări (aşa cum îşi propusese), Luana avea acum întrebări la orice răspuns primit. 
 

Laura Grünberg, Bătut câmpii 

 



Partea I           24 de puncte 

 

1. Alcătuieşte câte o propoziţie în care cuvintele scrise îngroşat (fire, a urmat) să aibă alte înţelesuri decât în 
textul dat, pe care să le precizezi.        8 puncte 

2. Transcrie, din ultimul alineat al textului dat, un substantiv de genul neutru, un pronume, un adjectiv şi un 
verb la timpul trecut.          8 puncte 

3. Biletul de mai jos, adresat Luanei de colega ei de bancă, Ioana, conţine greşeli de ortografie şi de punctuaţie. 

  

Dragă Luana 

Te admir mult pentrucă nu judeci colegii după aparenţe. Aş dorii să î-ţi fiu prietenă. 

Rescrie corect biletul pe foaia de concurs.       8 puncte 

 

Partea a II-a           26 de puncte 

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului-suport. 

 

1. Într-un text de 30-50 de cuvinte, exprimă-ţi opinia despre învăţătura pe care i-o transmite Floare la Ureche 
fetiţei de 6 ani, Luana.          10 puncte 

2. În cel puţin 30 de cuvinte, prezintă două trăsături de caracter ale Luanei, aşa cum se reflectă ele în textul 
dat.            16 puncte 

 

Partea a III-a           30 de puncte 

Într-un text de cel puţin 150 de cuvinte, realizează povestirea fragmentului dat. 

 

În redactarea textului tău, vei avea în vedere : 

- folosirea persoanei a treia; 

- utilizarea corectă a timpurilor verbale; 

- succesiunea logică a evenimentelor; 

- respectarea normelor gramaticale, ortografice, de punctuaţie şi de aşezare în pagină; 

- încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat. 

 

 

 

 

MULT SUCCES! 


