ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE” PLOIEȘTI
Gheorghe Lazăr
CONCURSUL „DISCIPOLII LUI LAZĂR”
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
EDIŢIA a IV-a, 2016

Clasa a III-a
Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română
Se dă textul:
„Într-o după-amiază fierbinte de vară, Alice se plictisea șezând împreună cu sora sa la
umbra unui copac. Deodată, văzu trecând un iepuraș alb. Iepurașul se opri, scoase un ceas din
buzunar, se uită la el și porni grăbit mai departe. Arzând de curiozitate, Alice alergă după el și îl
văzu făcând un salt, dispărând într-o scorbură uriașă, la poalele unui copac.
Într-o clipă Alice îl urmă, fără să se întrebe nici un moment cum avea să mai iasă deacolo. Descoperi că se prăvălea în ceva ce părea a fi un puț nespus de adânc. Marginile acestuia
erau înțesate cu rafturi și dulapuri, pline de cărți, lămpi și borcane, iar Alice cădea destul de încet
ca să se uite la ele în trecere.
În cele din urmă, se opri pe o grămadă de frunze. Iepurele nu se mai vedea nicăieri, iar ea
se afla acum într-o sală lungă și joasă. Scăpase teafără și, uitându-se în jur, zări o cheie aurie
așezată pe o masă de sticlă. Încercă cheia la toate ușile și tocmai se pregătea să se dea bătută,
când observă o ușă micuță, în spatele unei perdele.
Alice izbuti să potrivească cheia în ușiță. Iar când încerca s-o descuie, spre bucuria ei, ușița
se deschise. Privind prin deschizătura mare cât pentru o pisică, văzu o grădină minunată cu flori
viu colorate.
Necăjită, Alice puse cheia pe o masă de sticlă când, spre mirarea ei, pe masă apăru o sticluță,
pe a cărei etichetă erau scrise cuvintele: Trebuie sa îmi bei conținutul!
Luă o înghițitură, dar băutura avea un gust atât de delicios, încât Alice o sorbi pe toată.
- Ce ciudat mă simt! spuse ea. Parcă intru la apă.
Și, într-adevăr, așa și era. Alice era acum înaltă doar de-o șchioapă. Chipul i se însenină la
gândul că va încăpea pe ușiță. Dar cheia se găsea încă pe masă și fetița înțelese că nu mai avea
nici o cale de a ajunge la ea.
Dar nu trecu mult timp și Alice descoperi sub masă o cutiuță. În cutiuță era o prăjitură pe
care era scris, cu litere din zahăr: Trebuie să mă mănânci!. Alice mâncă prăjitura și simți cum
crește. Crescu atât de înaltă, încât ajunse cu capul în tavan.
- Acum n-o să mai încap pe ușa cea mică, spuse Alice și începu să plângă.
Iar lacrimile se adunară, formând o baltoacă mare în jurul ei. Dintr-o dată, Alice auzi
lipăitul unor piciorușe. Iepurele Alb reapăru, ținând în mâini o pereche de mănuși albe, din piele
fină, și un evantai. Murmura:
- Of, Ducesa! Dacă mai întârzii s-a zis cu mine!”
Precizează pe foaia de concurs litera corespunzătoare variantei corecte.
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1. Fragmentul face parte din lectura Alice în Țara Minunilor scrisă de:
A) Ion Creangă B) Emil Gârleanu C) Mihail Sadoveanu D) Lewis Caroll
2. De ce a început Alice să plângă?
A) Plângea că s-a rătăcit.
C) Plângea că o pierduse pe sora sa.

B) Plângea că îi era frică de iepuraș.
D) Plângea că nu mai putea să intre pe ușa cea mică.

3. Din ce cauză era îngrijorat Iepurele Alb?
A) Îi era teamă de Ducesă.
C) Întârziase la școală.
4. Sensul cuvântului „puț” este:
A) cazan;
B) peșteră;
C) fântână;

B) Nu știa de ce îl urmărește Alice.
D) Pierduse evantaiul și mănușile.

D) mlaștină.

5. Cuvinte cu același sens pentru teafără, delicios, înțesate, ciudat:
A) bolnavă, acru, goale, obișnuit;
B) nevătămată, luminos, ticsite, important;
C) sănătoasă, gustos, încărcate, straniu;
D) bolnavă, bun, libere, caraghios.
6. În primul alineat sunt:
A) 2 adjective; B) 3 adjective;

C) 4 adjective;

D) 1 adjectiv.

7. Ordinea părților de vorbire în enunțul : „Ea a ajuns într-o sală lungă și joasă.” este:
A) verb, substantiv, adjectiv, adjectiv;
B) pronume, verb, substantiv, adjectiv, adjectiv;
C) verb, substantiv, substantiv, adjectiv;
D) pronume, verb, adjectiv, substantiv, adjectiv;
8. Cuvintele cu înțeles opus pentru fierbinte, grăbit, lungă, a izbuti sunt:
A) caldă, repezit, largă, a reuși;
B) rece, încetinit, scurtă, a eșua;
C) aburindă, necăjit, mare, a câștiga;
D) friguroasă, domol, înaltă, a învinge.
9. Expresiile: să se dea bătută, înaltă doar de-o șchioapă, o rupse la fugă au înțeles de:
A) să renunțe, scundă, porni în goană;
B) să accepte, foarte înaltă, se opri;
C) să învingă, uriașă, se ascunse;
D) să câștige, infirm, o alungă.
10. Cuvintele ceas, cheiță, delicios, deschizătura au:
A) 4 litere,4 sunete; 6 litere,6 sunete; 8 litere,7 sunete; 12 litere,12 sunete.
B) 4 litere,3 sunete; 6 litere,5 sunete; 8 litere,7 sunete; 12 litere,11 sunete.
C) 4 litere,4 sunete; 6 litere,5 sunete; 8 litere, 8sunete; 12 litere,11 sunete.
D) 4 litere,3 sunete; 6 litere,6 sunete; 8 litere,8 sunete; 12 litere,12 sunete.
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11. Schema cuvintelor frunze, grădină, sticluță este:
A) CCVCCV; CCVVCCV; CCVCCVCV;
B) CVCCCV; VVCCCVV; CCVCVCCV;
C) CCCVCV; VCVCVCV, CVCCVCCV;
D) CCVCCV; CCVCVCV; CCVCCVCV;
12. Pluralul cuvintelor selectate din text: salt, băltoacă, dulap, tavan este:
A) salte, băltoci, dulape, tavane;
B) salți, băltoace, dulapi, tavani;
C) salturi, băltoace, dulapuri, tavanuri;
D) salturi, băltoci, dulapuri, tavane.
13. Așezați în ordine ideile următoare:
a. Alice mănâncă prăjitura și își modifică dimensiunea.
b. Ea bea licoarea și se micșorează.
c. Se reîntâlnește cu Iepurașul.
d. Alice îl urmărește pe Iepurele Alb.
e. Găsește cheița aurie.
f. Fetița alunecă într-un puț.
A) b, e, f, d, a, c; B) a,d,e,f, b, c; C) d,e,f, b,c, a; D) d,f,e,b,a,c.
14. Rescrie corect pe foaia de concurs, enunțul următor:

„ Întorcînduși ochi ân jur, văzu un șoarice care căzu-se și el în apă.
vai Șoricelu-le tu ști cum se iese din băltoaca asta îl întrebă fetița”

Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
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Clasa a IV-a

Se dă textul:

Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română

„În sfârșit, lebedele au ajuns în țara cea aievea la care voiau să ajungă.În fața lor, departe,
erau munții albaștri, păduri de cedri, orașe și palate.Soarele era la asfințit când au poposit la o
peșteră în care mușchiul moale era ca un covor. Lebedele s-au preschimbat deodată în
unsprezece prinți frumoși, frații ei.
-Să vedem ce-ai să visezi aici la noapte! – a spus fratele cel mai mic și i-a arătat odaia ei
de culcare.
-Să dea Dumnezeu să visez cum aș putea să vă scap de vrajă – a zis ea.
S-a rugat lui Dumnezeu s-o ajute și s-a culcat.Deodată i s-a părut că zboară și ajunge la
palatul zânei Morgana.Zâna i-a ieșit înainte, frumoasă și strălucitoare, și totuși semăna cu baba
din pădure care îi dăduse zmeură și-i spusese de lebedele cu coroană de aur pe cap.
-Frații tăi pot să scape – a zis zâna – numai să ai răbdare și să nu-ți fie frică. Vezi tu
urzica asta pe care o țin în mână? Urzici de acestea cresc în preajma peșterii în care dormi tu
acuma și numai din acestea cresc pe-aici și cele care cresc în cimitir sunt bune.Pe acestea tu
trebuie să le culegi și să nu te sperii că au să te usture mâinile.După aceea să le zdrobești cu
piciorul și să faci din ele fire și cu firele să țeși și să coși unsprezece cămăși cu mâneci lungi și să
le arunci peste cele unsprezece lebede și atunci vraja are să se desfacă. Dar să știi că din clipa în
care ai să începi lucrul și până ai să-l isprăvești nu trebuie să vorbești deloc, chiar dacă ar trece
ani și ani de zile.
Zâna a lovit-o ușurel cu urzica peste mână; Eliza a simțit ca o arsură și s-a trezit. Se
făcuse ziuă și lângă ea era o urzică la fel ca aceea din vis.Fata a căzut în genunchi, a mulțumit lui
Dumnezeu și a ieșit din peșteră ca să-și înceapă lucrul.
Culegea urzici cu mâinile ei gingașe și urzicile o ardeau ca focul; mâinile și brațele ei
erau pline de bășici, dar ea îndura bucuroasă orice, numai să poată scăpa pe frații ei de vrajă.
Zdrobea urzicile cu piciorul și le prefăcea în fire verzi , apoi le țesea.
Într-o noapte, craiul acelei țări a nimerit din greșeală , când era la vânătoare, în locul unde
se afla fata.
-Cum ai ajuns aici, fată frumoasă? a întrebat-o el.
Eliza a dat numai din cap, pentru că n-avea voie să vorbească, că dacă vorbea punea-n
primejdie viața fraților ei.
-Hai cu mine! i-a spus el; nu trebuie să mai stai aici! Dacă ești tot așa de bună pe cât ești
de frumoasă, am să te-mbrac numai în catifea și-n mătase, am să-ți pun pe cap coroană de aur și
ai să stai în palatul cel mai frumos pe care-l am.
...............................................................................................................................................
-Aici ai sa crezi că ești tot la tine acasă! Uite și lucrul pe care-l lucrai!
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Când Eliza a văzut lucrul care-i era drag, un zâmbet i-a răsărit pe buze și sângele i s-a
întors în obraji.S-a gândit la mântuirea fraților ei, a sărutat mâna craiului și el a strâns-o la piept
și a poruncit să tragă clopotele de nuntă.”
Precizează pe foaia de concurs litera corespunzătoare variantei corecte.
1. Lectura „ Lebedele” , din care face parte acest fragment, este scrisă de :
A) Petre Ispirescu B) Frații Grimm C) Hans Cristian Andersen D) Mihai Eminescu
2. Care este ordinea celor patru idei din acest fragment?
a. Eliza culege urzici pentru a țese cămăși.
b. Ajungând la destinație, lebedele o adăpostesc pe sora lor într-o peșteră.
c. Craiul acelei țări o ia la palat și se căsătorește cu ea.
d. Fata viseaza cum poate să desfacă vraja care-i transformase pe frații ei în lebede.
A) a b c d B) a c b d
C) b a c d D) b d a c
3. În ce moment al zilei lebedele se transformau în oameni?
A. la răsăritul soarelui;
B. la apusul soarelui;
C. la ora prânzului,
D. la miezul nopții.
4) Ce nu avea voie să facă Eliza din momentul începerii lucrului ca să poată desface vraja?
A. să țeasă cămășile ;
B. să doarmă;
C. să zdrobească urzicile cu mâna;
D. să vorbească cu oamenii.
5. Care este sensul cuvântului aievea din text?
A) frumoasă;
B) urâtă;
C) reală;
D) îndepărtată.
6) Expresiile: sângele i s-a întors în obraji; a căzut în genunchi; i-a ieșit înainte au înțeles de:
A. s-a albit la față, s-a lovit, a întâmpinat-o;
B. s-a îmbujorat, s-a lovit, a plecat;
C. s-a speriat, a ingenunchiat, a întâmpinat-o;
D. s-a înroșit, a îngenunchiat, a întâmpinat-o.
7) Cuvintele cu sens opus ale cuvintelor asfințit, gingașe, a nimerit, lovești sunt:
A. apus, aspre, a ratat, mângâi;
B. răsărit, aspre, a ratat, mângâi;
C. răsărit, fine, a ratat, mângâi;
D. apus, aspre, a ochit, bați.
8) Cuvintele cu același sens al cuvintelor a îndura, craiul, vrajă, mântuirea sunt:
A. a suporta, împăratul, magie, distrugerea;
B. a rezista, regele, prefăcătorie, salvarea;
C. a rezista, regele, magie, salvarea;
D. a suporta, împăratul, magie, pierderea.
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9) Schema propozitiei „Mușchiul moale era ca un covor.” este:
A. subiect, complement, predicat verbal, atribut;
B. complement, subiect, atribut, predicat verbal;
C. atribut, subiect, predicat nominal;
D. subiect, atribut, predicat nominal.
10) În propoziția Zâna a lovit-o ușurel cu urzica peste mână. sunt:
A. două complemente;
B. un complement;
C. patru complemente;
D. trei complemente.
11) În enunțul „Culegea urzici cu mâinile ei gingașe și urzicile o ardeau ca focul.” sunt:
A. două verbe, patru substantive, două pronume, un adjectiv;
B. două verbe, trei substantive, trei pronume, două adjective;
C. patru substantive, două verbe , un pronume, un adjectiv;
D. două verbe , patru substantive, un pronume, două adjective.
12. Cuvintele preschimbat, începi, culegea, greșeală au:
A. 11 litere, 10 sunete; 6 litere, 6 sunete; 7 litere, 7 sunete; 8 litere, 8 sunete;
B. 11 litere, 11 sunete; 6 litere, 6 sunete; 7 litere, 7 sunete; 8 litere, 8 sunete;
C. 11 litere, 10 sunete; 6 litere, 6 sunete; 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 8 sunete;
D. 11 litere , 11 sunete; 6 litere, 5 sunete; 7 litere, 7 sunete; 8 litere, 8 sunete.
13) Care din următoarele propoziții nu este simplă?
A. Craiul era la vânătoare.
B. A zis ea.
C. Mușchiul era ca un covor.
D. Zâna era frumoasă și strălucitoare.
14) Câte greșeli s-au strecurat în textul următor?
Varga de oțel sa destins: zdup!
Șoricelul nici na âncercat să fugă.și-a vîrît capul întreumeri șia început să plângă
supțirel. Apoi a amuțit.
Lasăl! Ia zis fetița. Nul vezi căi mic și neajutorat!

Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
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Gheorghe Lazăr

Concursul interjudeţean
de limba şi literatura română
„DISCIPOLII LUI LAZĂR”
16 aprilie 2016
Clasa a V-a
Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română

Citește textul de mai jos și răspunde apoi cerințelor:
,,Un negustor persan avea într-o colivie o pasăre indiană. Trebuind să facă o călătorie în
India, s-a dus la pasăre şi a întrebat-o:
−Vrei să-ţi aduc un dar?
− Nu, a spus pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea.
−Asta nu se poate.
−Atunci du-te, te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo în India, şi spune-le celorlalte
păsări că trăiesc într-o colivie.
−Aşa am să fac, a spus negustorul.
După cum făgăduise, s-a dus în jungla indiană, în locul arătat de pasăre, şi a strigat cu
putere că pasărea se afla la el acasă, într-o colivie. În acea clipă, o altă pasăre a căzut fără viaţă la
pământ, de pe cea mai înaltă cracă. O fi vreo rudă a păsării mele, şi-a zis în sinea lui negustorul,
şi vestea pe care i-am dat-o i-a pricinuit moartea.’’
(Jean-Claude Carriere-Pasărea indiană)
Transcrie pe foaia de concurs numerele cerinţelor de mai jos, precizând în dreptul
fiecăruia litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns:
1.
a)
2.
a)
3.
a)
4.
a)
5.
a)
6.
a)

Modurile de expunere existente în textul dat sunt:
dialogul și descrierea b) dialogul și narațiunea c) narațiunea și descrierea d) alt răspuns
În textul dat există:
2 personaje b) 3 personaje c) 4 personaje d) alt răspuns
Figura de stil existentă în secvența dialogată este:
personificarea b) epitetul c) enumerația d) alt răspuns
În ultimul enunț al textului dat există:
8 diftongi b) 9 diftongi c) 10 diftongi d) alt răspuns
Cuvântul „acea” conține:
4 litere, 3 sunete b) 4 litere, 4 sunete c) 4 litere, 2 sunete d) alt răspuns
Antonimele potrivite pentru cuvintele din text „libertatea” și „cea mai înaltă” sunt:
sclavia, cea mai scundă b) sclavia, cea mai joasă c) independența, cea mai mică d) alt
răspuns
7. Substantivele din a patra replică sunt în ordine în:
a) Acuzativ, Acuzativ, Genitiv, Acuzativ b) Acuzativ, Acuzativ, Nominativ, Acuzativ
c)Acuzativ, Acuzativ, Dativ, Acuzativ d) alt răspuns
1

8. Cuvintele subliniate din secvența „Trebuind să facă o călătorie în India s-a dus la pasăre
și a întrebat-o” au în ordine următoarele valori morfologice:
a) articol nehotărât, verb auxiliar, pronume personal b) numeral cardinal, verb auxiliar,
pronume personal c) articol hotărât, verb copulativ, numeral cardinal d) alt răspuns
9.
a)
b)
c)
d)

Verbele din enunțul subliniat sunt în ordine la timpurile:
perfect simplu, perfect compus, perfect compus, imperfect
mai-mult-ca-perfectul, perfect compus, perfect compus, imperfect
perfect simplu, perfect compus, perfect compus, perfect simplu
alt răspuns

10. Cuvintele din prima replică au următoarele funcții sintactice:
a) predicat verbal, predicat verbal, complement, subiect
b) predicat verbal, predicat verbal, complement, complement
c) predicat verbal, predicat nominal, atribut, complement
d) alt răspuns
11. Cele două puncte (:) din text anunță:
a) începutul unei enumerații b)începutul unei explicații c) începutul vorbirii directe d) alt
răspuns
12. Câte propoziții sunt în fragmentul subliniat?
a) 5 propoziții b) 3 propoziții c) 6 propoziții d) alt răspuns
13. Enunțul „În acea clipă, o altă pasăre a căzut fără viață la pământ, de pe cea mai înaltă
cracă”, se transformă în următoarea propoziție simplă:
a) O pasăre a căzut. b) O altă pasăre a căzut. c) O pasăre a căzut fără viață. d) alt răspuns
14. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile existente:

Mi s-a părut că ia strigat pe propri membrii ai comitetului, dândule cea
mai perfectă variantă.

Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.

SUCCES!
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CONCURSUL „DISCIPOLII LUI LAZĂR”
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
EDIŢIA a IV-a, 2016

Clasa a VI-a
Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română

Se dă textul:
A revenit frumoasa primăvară;
Copacii parcă-s ninși, de-atâta floare;
Dorinți copilărești, renăscătoare,
Fac inimile noastre să tresară...
Iubire e în razele de soare,
Și farmec în a codrului fanfară,
Și visuri dulci în liniștea de sară;
În cer și pe pământ e sărbătoare.
Ascult, respir, privesc cu lăcomie,
Căci toată frumusețea asta-mi pare
Că niciodată n-are să mai fie!

Și-s fericit c-am fost o clipă-n stare
Să simt, în marea lumii simfonie,
A gândurilor mele întrupare.
(AlexandruVlahuţă, Sonet)
Precizează pe foaia de concurs litera corespunzătoare variantei corecte.
1. Textul dat aparţine genului:
a) epic b) liric c) pastel d) alt răspuns.
2. Toate strofele sunt de tip:
a) Catren b) tertina c) catren şi tertian d) alt răspuns
3. Măsura ultimei strofe este de :
a) 11 silabe b)11-12 silabe c)12 silabe d) alt răspuns
4. În cea de-a doua strofă, există imagini:
a) vizuale b) dinamice şi auditive c) vizuale şi auditive d) alt răspuns

5. În penultimul vers al ultimei strofe există:
a) 2 diftongi şi o situaţie de vocale în hiat b)3 diftongi c)1 diftong şi 2 situaţii de vocale în
hiat d) alt răspuns
6.

Cuvintele ,,cer”, ,,maci” şi ,,mare” pot fi :
a) omografe b) omonime c) omofone d) alt răspuns

7. Cuvintele,,revenit”, ,,primăvară” şi ,,noastre” sunt în ordine, formate prin:
a) conversiune, conversiune, conversiune
b) derivare, compunere, derivare
c) compunere, compunere, derivare
d) alt răspuns
8. Cuvintele,,noastre”, ,,asta”, ,,mele”sunt în ordine, în cazurile:
a) Nominativ, Nominativ, Genitiv b)Acuzativ, Nominativ, Genitiv c) Genitiv, Acuzativ,
Genitiv d) alt răspuns
9. Semnul exclamării din cea de-a treia strofă marchează sfârşitul unei propoziţii:
a) negative b) imperative c) enunţiative d) alt răspuns
10. În al doilea vers din cea de-a doua strofă, cuvintele subliniate au în ordine următoarele
valori morfologice:
a) pronume, prepoziţie, articol hotărât
b) conjuncţie, conjuncţie, verb auxiliar
c) conjuncţie, prepoziţie, articol posesiv
d) alt răspuns
11. Valorile verbului,,a fi” din cea de-a doua strofă sunt în ordine:
a) copulativă, copulativă b) predicativă, predicativă c) predicativă, copulativă d) alt răspuns
12. Cuvintele ,,fericit”, ,,să simt”, „lumii”, au, în ordine, următoarele valori sintactice:
a) nume predicativ, predicat verbal, atribut substantival
b) complement, predicat verbal, complement
c) complement, complement, atribut substantival
d) alt răspuns
13. În textul dat există:
a) trei pronume b)un pronume c) patru pronume d) alt răspuns
14.

Rescrie enunţul următor, corectând greşelile existente:

Eu simţi că mie frig dar am preferat mai bine ca toţi membri familiei să se
simtă bine.
Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
SUCCES!
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Clasa a VII-a
Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română
Se dă textul:
În tramvai căldura era încinsă, năbuşitoare. Traversând grăbit coridorul, îşi spuse: ,, Eşti un om
cu noroc, Gavrilescule!”. Zărise un loc liber, lângă o fereastră deschisă, la celălalt capăt al
vagonului. După ce se aşeză, îşi scoase batista şi-şi şterse îndelung fruntea şi obrajii. Apoi
înfăşură batista pe sub guler, în jurul gâtului şi începu să-şi facă vânt cu pălăria. Bătrânul din
faţa lui îl privise tot timpul concentrat, parcă s-ar fi trudit să-şi aducă aminte unde îl mai văzuse.
Pe genunchi ţinea cu mare grijă o cutie de tablă.
- E teribil de cald! Spuse el deodată. Nu s-au mai pomenit aşa călduri din 1905!...
Gavrilescu clătină din cap, continuând să-şi facă vânt cu pălăria:
- E cald într-adevăr, spuse. Dar când este omul cult, le suportă mai uşor pe toate.
Colonelul Lawrence bunăoară. Ştiţi ceva de colonelul Lawrence?
- Nu.
- Păcat. Nici eu nu prea ştiu mare lucru. Dacă s-ar fi urcat în tramvaiul ăsta, l-aş fi
întrebat. Îmi place să intru în vorbă cu oamenii culţi. Tinerii aceştia, domnul meu, erau,
desigur, studenţi.
( Mircea Eliade – La ţigănci)
Transcrie pe foaia de concurs numerele cerinţelor de mai jos, precizând în dreptul fiecăruia litera
corespunzătoare variantei corecte de răspuns ( Este corectă o singură variantă de răspuns):

1. Fragmentul dat aparţine genului:
a) liric
b) epic

c) naraţiune

2. În text apar următoarele moduri de expunere:
a) naraţiune, dialog, monolog b) naraţiune, dialog, descriere
c)dialog, descriere, monolog
3. Precizează numărul personajelor participante la dialog:
a) trei
b) patru
c) două

d) alt răspuns

d) alt răspuns
d) alt răspuns

4. Cuvintele deschisă, celălalt, genunchi, au în ordine:
a) 8 litere/8 sunete, 8 litere/8 sunete, 8 litere/7 suneteb) 8 litere/7 sunete, 8 litere/8 sunete,
8 litere/6 sunete c) 8 litere/6 sunete, 8 litere/7 sunete, 8 litere/6 sunete d) alt răspuns
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5. În cuvintele încinsă, zărise, fereastră, accentul este în ordine, pe:
a) prima silabă, a doua silabă, a doua silabă
b) a doua silabă, a treia silabă, a doua silabă
c) a doua silabă, a doua silabă, a doua silabă
d) alt răspuns
6. Cuvintele cu formă identică şi sens diferit sunt:
a) omonime
b) polisemantice

c) antonime

d) alt răspuns

7. În ultimul alineat, cuvintele s-, îmi, meu, au în ordine, valoarea morfologică de:
a) pronume reflexiv, pronume personal, adjectiv pronominal posesiv
b) conjuncţie, pronume reflexiv, adjectiv pronominal posesiv
c) pronume reflexiv, pronume reflexiv, pronume posesiv
d) alt răspuns
8. Cuvintele din propoziţia Nu s-au mai pomenit aşa călduri din 1905, au în ordine, următoarele
valori sintactice:
a) predicat verbal, atribut adjectival, complement direct, complement circumstanţial de timp
b) predicat verbal, complement circumstanţial de mod, complement direct, complement
circumstanţial de timp
c) predicat verbal, atribut adjectival, subiect, complement circumstanţial de timp
d) alt răspuns
9. În cuvântul obrajii, cei doi i, reprezintă în ordine:
a) articol hotărât, desinenţă de plural
c) desinenţă de plural, articol genitival

b) desinenţă de plural, articol hotărât
d) alt răspuns

10. Semnul exclamării din enunţul Eşti un om cu noroc, Gavrilescule!, marchează:
a) sfârşitul propoziţiei enunţiative
b) sfârşitul propoziţiei imperative
c) o ezitare
d) alt răspuns
11. Valorile verbului a fi din ultimele trei enunţuri sunt, în ordine:
a) auxiliar, auxiliar, predicativ
b) auxiliar, auxiliar, copulativ
c) copulativ, auxiliar, predicativ
d) alt răspuns
12. În enunţul Bătrânul din faţa lui îl privise tot timpul concentrat, parcă s-ar fi trudit să-şi
aducă aminte unde îl mai văzuse, verbele sunt în ordine, la diateza:
a) activă, reflexivă, reflexivă, activă
b) activă, reflexivă, activă, activă
c) activă, pasivă, reflexivă, activă
d) alt răspuns
13. În enunţul Gavrilescu clătină din cap, continuând să-şi facă vânt cu pălăria, propoziţiile sunt
în număr de:
a) două
b) trei
c) patru
d) alt răspuns
14. Rescrie enunţul următor, corectând greşelile existente:
Deasemenea, l-am prevenit iar încă o dată că o săl piardă acum ori o să-l strice
reâncercândul.
Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.

SUCCES!
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Clasa a VIII-a
Întemeietorul învăţământului
matematic în limba română
Se dă textul:
I.Iar zbârnâie cobza în vuiet uşor,
S-aprindepecerurilin nor după nor,
Şi plopii din vale se tânguie-n vânt;
Domol te cuprinde al serii descânt…

II.Frunzişul e veştedşizboară-n pridvor,
Prinzare se ştergeunstolcălător,
Vincântece, duseînleagăn de vânt;
Domoltepătrunde al toamneidescânt.

III.SescuturăclipelenoastreşimorOglinzisunt de-a pururiaceluiaşidor.
Revinetrecutulpierdutieri in vânt;
Domoltevrăjeşte al vremiidescânt.

( Ion Pillat – Zbârnâie cobza)
Transcrie pe foaia de concurs numerele cerinţelor de mai jos, precizând în dreptul
fiecăruia litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns ( Este corectă o singură
variantă de răspuns):
1. Fragmentul dat aparţine genului:
a) liric
b) epic

c) dramatic

d) alt răspuns

2. Rima versurilor este:
a) îmbrăţişată
b) împerecheată

c) încrucişată

d) alt răspuns

3. Măsura celei de-a doua strofe este de:
a) 10 silabe
b) 10-11 silabe

c) 11 silabe

d) alt răspuns

4. În prima strofă există imagini:
a) vizuale şi auditive b) auditive şi dinamice c) vizuale şi tactile d) alt răspuns
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5. În cea de-a doua strofă, cuvintele folosite cu sens figurat sunt:
a) frunzişul, călător b) călător, descânt
c) zare, se şterge

d) alt răspuns

6. În primul vers există:
a) trei diftongi b) un diftong şi doi triftongi
c) un diftong şi două situaţii de vocale în hiat d) alt răspuns
7. În cuvintele ceruri, serii, şterge numărul de litere şi de sunete este în ordine de:
a) 6litere/5sunete, 5litere/5sunete, 6litere/6sunete
b) 6litere/6sunete, 5litere/5sunete, 6litere/6sunete
c) 6litere /6sunete, 5litere/5sunete, 6litere /6suneted) alt răspuns
8. În primele două versuri ale celei de-a treia strofe există:
a) două cuvinte formate prin conversiune
b) trei cuvinte formate prin conversiune
c) un cuvânt format prin compunere şi două cuvinte formate prin conversiune d) alt răspuns
9. Cei doi i din cuvântul serii sunt în ordine:
a) desinenţă de plural şi articol posesiv
b) desinenţă de plural şi articol hotărât
c) rădăcină şi desinenţă de plural
d) alt răspuns
10. În ultima strofă, substantivele în cazul Nominativ sunt în număr de:
a) două b) treic) patrud) alt răspuns
11. Cuvintele şi, sunt, te din cea de-a treia strofă au în ordine, următoarele valori morfologice:
a) conjuncţie coordonatoare, verb predicativ, pronume personal
b) adverb de mod, verb
copulativ, pronume relexiv
c) conjuncţie coordonatoare, verb copulativ, pronume personal
d) alt răspuns
12. Cuvintele lin, din vale, descântdin prima strofă au în ordine, funcţia sintactică de:
a) complement circumstanţial de mod, atribut substantival prepoziţional, subiect
b) atribut adjectival, complement circumstanţial de loc, subiect c) complement circumstanţial de
mod, complement circumstanţial de loc, complement direct
d) alt răspuns
13. Prin expansiunea cuvântului veşted se obţine o propoziţie subordonată:
a) circumstanţială de mod
b) subiectivă
c) completivă directă

d) alt răspuns

14. Rescrie enunţul următor, corectând greşelile existente:
Şia dus proprii fii printre strugurii din vii deoarece dorea să vii prezinte şi eraţi decât voi
acolo.
Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
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SUCCES!

