
CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

CLASA a IV-a 

  

 

        S-a dat sfoară în ţară că 

a început marea curăţenie de 

primăvară în ciudata lume a 

poveştilor. Dar acolo, când 

faci curat, iei un lucru 

nefolositor şi îl dăruieşti 

cuiva care sigur se va bucura 

de el. E zarvă mare şi toţi, cu 

mic, cu mare s-au pus pe 

treabă.  Am auzit, de 

exemplu, că Făt-Frumos nu a 

mai avut nevoie de sabia sa 

pentru că zmeii s-au hotărât 

să fie personaje bune. Aşa că a dat sabia Muzeului Basmului. 

                Pornind de la textul de mai sus, imaginează-ţi şi scrie o compunere cu titlul  

Curăţenia de primăvară în lumea poveştilor. 
Pentru a primi punctaj maxim, ai grijă să respecţi următoarele cerinţe:  

 vei construi textul ţinând seama că trebuie să aibă: introducere, cuprins şi 

încheiere......................................................................................................................... 3p 

 vei folosi descrierea în prezentarea spaţiului în care se petrece acţiunea........................5p 

 prezenta activităţi desfăşurate (cel puţin trei)……………………………………………6p 

 vei introduce trei personaje din poveştile citite de tine, prezentând lucrurile pe care le-au 

dăruit………………………………………………………………...…………………...9p 

 vei realiza portretul unui personaj…………..……….......................................................6p 

 vei folosi adjectivul auriu la numărul plural………………………………………...….2p  

 vei utiliza cuvintele ,,ai” şi ,,a-i”…………………………..............................................4p 

 vei utiliza dialogul…………………..............................……………………………...…5p 

 vei fi original în crearea compunerii …………………………………………………….5p 

 vei folosi un limbaj expresiv …………………………………….…………………........5p 

Total punctaj pentru subiectul I ............................................................................................. 50p 

   II.  Trebuie să îţi convingi colegii să te aleagă şeful clasei. Ce le-ai spune despre tine? 

         Scrie un text de 7-9 rânduri în care să rezolvi această cerinţă.   

   

Total punctaj pentru subiectul al II-lea ..................................................................................................30 de puncte 



CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

CLASA a IV-a 

             În ŢARA lui ŞTIUŢĂ nu poate 

ajunge oricine. Trebuie îndeplinite anumite 

condiţii pe care numai unii dintre noi le ştim. 

Această fotografie am primit-o de curând de 

la nişte prieteni care au fost acolo. Mi-au 

spus că mijloacele de transport sunt ciudate 

şi trăznite. Dar e minunat cât de multe poţi 

afla… 

 

 

Pornind de la textul de mai sus,  

imaginează-ţi şi scrie o compunere cu titlul 

O excursie în Ţara lui Ştiuţă. 

 
Pentru a primi punctaj maxim, ai grijă să 

respecţi următoarele cerinţe:  

 vei construi textul ţinând seama că 

trebuie să aibă: introducere, cuprins şi 

încheiere....................................................... 3p 

 vei folosi descrierea în prezentarea spaţiului în care se petrece acţiunea........................5p 

 vei descrie mijlocul de transport folosit pentru a ajunge la destinaţie…………………...4p 

 vei prezenta activităţile desfăşurate în această excursie (cel puţin trei)…………………6p 

 vei realiza portretul personajului principal………...................................................5p 

 vei introduce un personaj negativ, arătând două dintre faptele lui…………………..…..5p 

 vei prezenta o invenţie din lumea lui Ştiuţă ………………………………………….….6p  

 vei utiliza cuvintele ,,niciodată” şi ,,nici o dată”…………………..............................4p 

 vei utiliza o formulă reverenţioasă.............................……………………………...…2p 

 vei fi original în crearea compunerii …………………………………………………….5p 

 vei folosi un limbaj expresiv …………………………………….…………………........5p 

Total punctaj pentru subiectul I ............................................................................................. 50p 
 

 

 



CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 

   II.  Multora dintre noi ne place să citim. Unii 

citim romane, alţii poveşti sau aventuri ştiinţifico-

fantastice.  

           S-a întâmplat ca, citind de curând o carte, 

să dau peste CREIOZÂMBIBAG, un personaj pe 

care nu-l cunoşteam. 

          

 

          Prezintă în 9-10 rânduri personajul care poartă 

acest nume (CREIOZÂMBIBAG), aşa cum ţi-l 

imaginezi tu, fizic şi moral. 

 

 

 

 

 

 

Total punctaj pentru subiectul al II-lea ..................................................................................................30 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

CLASA a IV-a 

        Carmen nu-i o fetiţă oarecare.  Şi ştiţi de ce? A 

primit de curând o pălărie. Dar nu o pălărie obişnuită, 

ci una fermecată, aşa ca a unui magician. Însă nu scoţi 

din ea iepuri, ci poveşti. Iei personajele pe care le 

doreşti, le pui uşor în pălărie, adaugi decoruri şi  

suspans, spui o formulă magică şi… gata povestea!  

      Carmen pune în pălărie şi poveştile create de alţi 

copii. Unul dintre ei poţi fi chiar tu! 

 

I. Imaginează-ţi şi scrie o compunere cu titlul  

Povestea zmeului fricos.  

Pentru a primi punctaj maxim, ai grijă să respecţi următoarele cerinţe:

  

 vei construi textul ţinând seama că trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere....................... 3 puncte 

 vei folosi descrierea în prezentarea spaţiului în care se petrece acţinuea…........................................ 5 puncte 

 vei respecta tema ……………………………………………………………………………………. 4 puncte 

 vei introduce dialogul (cel puţin 4 replici)........................................................................................... 4 puncte 

 vei realiza portretul personajului principal………..........................................................................5 puncte 

 vei utiliza cuvintele ,,numai” şi ,,nu mai”…………………..............................................................4 puncte 

 vei utiliza o formulă de început specifică unei poveşti…………………………...…………………2 puncte 

 introduce, pe lângă personajul principal, un personaj neobişnuit,  cu puteri miraculoase,  

precinzând aceste puteri ………………………………………………………………...…….…..….3 puncte 

 vei formula un argument în favoarea ideii : ,, e bine să fii ordonat”……………........................... 5 puncte 

 vei  folosi  virgula (semn de punctuaţie) în trei situaţii diferite……………..………………………..3 puncte 

 vei folosi  cuvântul ,,curaj” cu funcţie sintactică de complement……………………………….…...2 puncte 

 vei fi original în crearea compunerii ………………………………………………………………..  5 puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv ……………………………………………………………………….   5 puncte 

Total punctaj pentru subiectul I ............................................................................................................ 50 de puncte 

 

   II.  Se spune că o carte trăieşte atâta timp cât e citită. 

         Explică în 6-7 rânduri ce crezi că înseamnă acest lucru. 

Total punctaj pentru subiectul al II-lea ..................................................................................................30 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN 



CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 

CLASA a III-a 

                                                                                                                          

        Pornind de la textul de  mai sus imaginează-ţi şi scrie o compunere cu titlul    

Jurnalul de călătorie al unui fluture curios. 

Pentru a primi punctaj maxim, ai grijă să respecţi următoarele cerinţe: 

 vei respecta tema ……………………………………………………………………………………..5puncte 

 vei scrie compunerea precizând data şi locul călătoriei……...………............................................... 2 puncte 

 vei  face o prezentare a personajului principal………........................................................................ 8 puncte 

 vei  face descrierea locurilor vizitate de fluture……………………………………………………...8 puncte 

 vei  scrie ce a învăţat fluturele din călătorie ……..…………………………………………………..4 puncte 

 vei folosi în enunţuri  cuvântul  ,,roşu ” cu valoare de substantiv şi de adjectiv.................................4 puncte 

 vei utiliza ortogramele ,,va” şi ,,v-a”…………………........................................................................3 puncte 

 vei  folosi  semnul  două puncte în două situaţii diferite…….……………..………………………...4 puncte 

 vei folosi  adjectivul ,, auriu” la  numărul plural, aşezat în faţa substantivului.……………..……...2 puncte 

 vei fi original în crearea compunerii ………………………………………………………………..  5 puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv ……………………………………………………………………….   5 puncte 

Total punctaj pentru subiectul I ............................................................................................................ 50 de puncte 

 

   II.  Cu toţii ne dorim să avem succes în activităţile pe care le facem. Care crezi că este 

,,reţeta” succesului? 

        Scrie această reţetă, precizând ,,ingredientele” folosite şi felul cum se poate obţine succesul.  

Total punctaj pentru subiectul al II-lea ..................................................................................................30 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ştiai că fluturii păstrează la loc secret câte un jurnal 

din călătoriile pe care le fac? Scriu în el tot felul de lucruri, 

ascund între pagini obiecte care mai de care mai ciudate şi 

se întâlnesc după fiecare călătorie pentru a citi din jurnalele 

scrise cu atâta drag! 

            



CONCURSUL   DE    CREAŢIE   LITERARĂ    MARCELA   PENEŞ 

 

MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

Clasa a IV-a 

 

       

                                                                                                                              

II. Imaginează-ţi şi scrie o compunere care continuă textul de mai sus, prezentând o 

întâmplare în care mica virgulă a dat dovadă de curaj.  

III. Pentru a primi punctaj maxim, ai grijă să respecţi următoarele cerinţe:  

 vei construi textul ţinând seama că trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere....................... 3 puncte 

 vei găsi un titlu care să provoace curiozitatea cititorilor compunerii tale........................................... 2 puncte 

 vei descrie lumea semnelor de punctuaţie………............................................................................... 8 puncte 

 vei respecta tema ……………………………………………………………………………………. 5puncte 

 vei introduce dialogul (cel puţin 4 replici).......................................................................................... 8 puncte 

 vei ilustra în enunţuri sensurile cuvântului ,, mai”...............................................................................2 puncte 

 vei utiliza ortogramele ,,ai” şi ,,a-i”………………….........................................................................6 puncte 

 vei formula un enunţ în care să foloseşti  o formulă de salut …………………................................. 1 punct 

 vei  folosi  virgula( semn de punctuaţie) în trei situaţii diferite……………..………………………..3 puncte 

 vei folosi  un pronume personal de politeţe la o formă reverenţioasă.……………..………………...2 puncte 

 vei fi original în crearea compunerii ………………………………………………………………..  5 puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv ……………………………………………………………………….   5 puncte 

Total punctaj pentru subiectul I ............................................................................................................ 50 de puncte 

 

   II.  Se spune că ,, Omul sfinţeste locul.” 

        Scrie în maxim 5 rânduri ce crezi că înseamnă acest lucru. 

Total punctaj pentru subiectul al II-lea ..................................................................................................30 de puncte 

 

 

 

 

 

     Ştiţi cum arată lumea semnelor de punctuaţie?  

     Eu am călătorit acum trei milioane de secunde 

în acest  ţinut. M-a prins de mână o  mică virgulă 

îndrăzneaţă şi m-a rugat s-o duc acasă. Se 

pierduse printre nişte semne de întrebare 

gălăgioase şi foarte curioase.  

     Mi-a povestit că în lumea lor…   
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MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 
            
        ,,- Cumpăraţi vise! Hai la vise!  

          Azi s-a întâmplat ceva ciudat. Un trecă                    

 
 
 
               

                 SUBIECTUL I     
              Pornind de la textul de mai sus, imaginează-ţi şi scrie o compunere cu 

început dat. Transcrie ultimul alineat şi continuă compunerea respectând cerinţele 

următoare. 

   Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta în compunerea ta, următoarele cerinţe: 
 vei construi textul, realizând cuprinsul  şi încheierea…………………………………...................2 puncte 

 vei da compunerii tale un titlu potrivit ………………………………………………………….1 punct 

 vei folosi povestirea, descrierea şi dialogul ………………………………….....................……6 puncte 

 vei prezenta visul unui personaj………………………………...........................................…….6 puncte 

 vei folosi corect cuvintele ,, visuri” şi ,, vise”………………………………………………… 5  puncte 

 vei folosi semnul , în două situaţii diferite ……………………………………………………...5 puncte 

 vei fi original în crearea compunerii ….....……………………………………...……………...10 puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv …......……………………….....………………..……….……….10 puncte 

 vei fi coerent în exprimare ………………………………….……………………………...........5 puncte 

 

Total punctaj pentru subiectul I........................................................................................50 de puncte 

 

 

 

 

 

    

    ,,- Cumpăraţi vise! striga bătrânul vânzător de 

vise. 

      Stătea mereu acolo, înconjurat de buchete de 

flori de câmp uscate. De la acele buchete adia a 

primăvară, a pădure, a brazdă proaspătă şi, lucru 

ciudat, în preajma lor ţi se părea că te afli în 

mijlocul câmpului, printre flori înmiresmate, printre 

vânturi calde şi nebunatice. 

        - Cumpăraţi vise, cumpăraţi vise! nu obosea să 

strige bătrânul de dimineaţă până seara târziu. 

        Visele sale nu erau altceva decât acele buchete 

uscate de flori de câmp. Cei mai mulţi trecători 

aruncau câţiva bănuţi într-o pălărie veche întoarsă 

cu fundul în jos, se alegeau cu câte un "vis" şi îşi 

căutau de drum.” 

          Azi s-a întâmplat ceva ciudat. Un trecător… 
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MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL II   

Imaginează-ţi că te afli în MUZEUL POVEŞTILOR. 

    Scrie un text de 6-7 rânduri în care să prezinţi acest muzeu.  

Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta următoarele cerinţe: 

 vei crea un text original …………………………………………………………..………………6puncte 

 vei descrie locul în care a fost construit muzeul…………….. …………………………………..6puncte 

 vei prezenta 3 spaţii care pot fi vizitate în muzeu………………………………………………..6 puncte  

 vei folosi un limbaj expresiv……………………………………………………..………….……6puncte 

 vei face portretul fizic al personajului care se ocupă de acest muzeu…….……..……………… 6puncte 

Total punctaj pentru subiectul al II-lea............................................................................30 de puncte 
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MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

 

                                                                        Clasa a III-a 

    „M-am trezit la început un pic ameţit printre litere, 

cuvinte, semne de punctuaţie. Câteva semne de exclamare m-au cam înţepat şi 

am alunecat zdravăn pe unele o-uri şi s-uri. Treptat însă, cuvintele s-au 

transformat în personaje. Am ajuns înăuntrul poveştilor. Deşi puteam zări 

undeva sus colţul biroului meu, eram departe de lumea mea cu lecţii… Eram 

în plină poveste. Nu o citeam. O trăiam.” 

                                                                         (Laura Grünberg, Într-o carte) 

                                                                                 
  I. Pornind de la textul dat,  scrie o compunere în care să prezinţi o poveste al carei 

personaj principal eşti tu. 

       Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta în compunerea ta, următoarele cerinţe: 

 vei construi textul, ţinând seama că trebuie să aibă: introducere, cuprins şi încheiere...................3 

puncte 

 vei da compunerii tale un titlu potrivit.............................................................................................2 

puncte 

 vei descrie lumea poveştilor…………………….…………………………..................................10 

puncte 

 vei introduce cel puţin 2 personaje.…………………………………………………………......…5 

puncte 

 vei crea o poveste originală …………………….…………………………………….....…….....15 

puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv ……………………………………………………….......……….. 

15puncte 

Total punctaj pentru subiectul I ........................................................................................................50 de 

puncte 

 

       II. Ai deschis cufărul amintirilor tale. Scrie în 5-6 rânduri amintirea care îţi este cea 

mai dragă. 

 Total punctaj pentru subiectul al II-lea ...........................................................................................30 de 

puncte 
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MODELE  DE  SUBIECTE 

10 puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii: 

1. Textul este corect aşezat în pagină.( 2p) 
2. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor.(4p) 

3. Exprimarea este de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie.(4p) 

 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

 

 

Clasa a IV-a 

Etapa municipală, 27 aprilie 2013 

 

            I.Imaginează-ţi şi scrie o compunere cu titlul 

                                              ,, Creionaşul cel viteaz”. 

   Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta în compunerea ta, următoarele cerinţe: 

 vei construi textul, ţinând seama că trebuie să aibă:introducere, cuprins şi încheiere.................3puncte 

 vei folosi povestirea, descrierea şi dialogul ………………………………….....................……6 puncte 

 vei crea două situaţii prin care să dovedeşti vitejia creionaşului.........................................…….6puncte 

 vei face portretul unui personaj………….... …………………………………...……………….5puncte 

 vei folosi cuvintele ,, întruna” şi ,, într-una”………………………………………………… 5puncte 

 vei fi original în crearea compunerii ….....……………………………………...……………...10 puncte 

 vei folosi un limbaj expresiv …......……………………….....………………..……….……….10 puncte 

 vei fi coerent în exprimare ………………………………….……………………………...........5 puncte 

 

Total punctaj pentru subiectul I........................................................................................50 de puncte 

 

   II.  Anotimpurile s-au hotărât să joace ,, de-a v-aţi ascunselea”. Unde crezi că s-a ascuns 

fiecare anotimp?  

           Scrie un text de 5-6 rânduri în care să răspunzi la această întrebare.   

Pentru a primi punctajul maxim, vei respecta următoarele cerinţe: 

 vei crea un text original …………………………………………………………..……………….…6p 

 vei motiva locul ales de fiecare anotimp pentru a se ascunde …………………………………..…12p 

 vei folosi un limbaj expresiv……………………………………………………..………….……….6p 

 vei prezenta personajul cu care se jucau anotimpurile…………………………..…………………..6p 

Total punctaj pentru subiectul al II-lea............................................................................30 de puncte 

 


