CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a V -a
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III şi IV se

cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 2 ore si 30 minute.

SUBIECTUL I ( 20p )
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)
Alege varianta corectă pentru propoziţia:
(4p) 1) Pe noi nu ..... ascultat nimeni.
a) nea
b) ne-a
(4p) 2) Calul alb ..... plăcut fetei.
a) ia
b) ea
(4p) 3) El ........ văzut imediat pe făptaș.
a) la

b)

le-a

c) a

d) neam

c) i-a

d) iau

c) li-a

d) l-a

(4p) 4) Mama .... fructele de la piață.
a) i-a
b) ia
c) a
d) ea
(4p) 5) Când ....... adunat era deja ora opt.
a) neam
b) niam
c) nam
d) ne-am
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
Completaţi spaţiile punctate cu partea de vorbire corespunzătoare cuvântului subliniat în
fiecare din propoziţiile de mai jos.
(4p) 1) El este elev mare acum....................................................................................................
(4p) 2) Andrei face mereu temele la timp...................................................................................
(4p) 3) E greu să mergi aşa mult..................................................................................................
(4p) 4) Două eleve au rămas fără manuale...................................................................................
(4p) 5) Nu am atâţia bani să cumpar un cal...................................................................................
(4p) 6) Andrei a venit ultimul.........................................................................................................
(4p) 7) Toţi copiii vor să meargă în parc.........................................................................................
(4p) 8) Nimeni nu lipseşte de la şcoală.........................................................................................
(4p) 9) Hai să inventăm trei probe noi...........................................................................................
(4p) 10) Veniţi să vă jucaţi cu noi?....................................................................................................
SUBIECTUL III ( 15p) )( Se rezolvă pe foaia de concurs )
1. Transcrieţi propoziţiile de mai jos, completând spaţiile punctate cu forma gramaticală
potrivită pentru substantivele: „frunză”, „anotimp”, „clase”, „copaci”.
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(1p) a) Culoarea................................este gălbuie sau roşiatică toamna.
(1p) b) Fiecărui................................. îi corespund trei luni din an.
(1p) c) Colectivul..............................este pregătit pentru anul şcolar.
(1p) d) Frunzele..................................cad pe pământ.
(4p) 2. Alcătuiţi patru propoziţii corespunzătoare ca inţeles numai cu substantivele cu formă numai
pentru un gen din seria următoare: gâscă, pupăză, lup, elefant, cămilă, veveriţă.
3. Transcrieţi propoziţiile date, realizând acordul corespunzător între predicat şi subiect în
enunţurile de mai jos, folosind corect verbul din paranteză
(1p)

a)

Elevii (face) temele cu sârguinţă.

(1p)

b)

Fiecare îşi ( a îngriji) fraţii mai mici.
Transcrieţi propoziţiile date, realizând acordul corespunzător între adjectiv şi substantiv în
enunţurile de mai jos, folosind corect cuvântul din paranteză.

(1p) c) Copertele caietelor (albastru) nu s-au îndoit.
(1p) d) Răsplata elevilor (silitor) este aprecierea celor din jurul lor.
4. Transcrieţi cuvâtul corect dintre cele două variante de mai jos.
(1p) a) Examen/ Egzamen
(1p) b) Auxiliar/Aucsiliar
(1p) c) Stinţă/ Ştiinţă
SUBIECTUL IV ( 15p )( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
...............................................................................................................................................
I. Pe cărări pierdute-n vale
III. În mijloc de codru-ajunse
Merge-n codri făr’ de capăt
Lângă teiul nalt şi vechi
Când a serei raze roşii
Unde-izvorul cel în vrajă
Asfinţind din ceruri scapăt
Sună dulce în urechi

(4p)
(4p)
(2p)
(2p)
(3p)

II. Umbra-n codri ici şi colo
VI. De murmur duios de ape
Fulgerează de lumine
Ea trezită-atunci tresare
Ea trecea prin frunza-n freamăt
Vede-un tânăr, ce alături
Şi prin murmur de albine
Pe-un cal negru stă călare.
.....................................................................................................................................................
Mihai Eminescu, Făt Frumos din tei
a) Transcrieţi, din versurile date, două cuvinte care conţin diftongi şi formaţi, cu acestea, alte
două cuvinte diferite.
b) Scrieţi patru cuvinte din familia lexicală a substantivului „frunză”.
c) Formulaţi un enunţ care să conţină sensul (inţelesul) imaginii artistice din secvenţele „Pe
cărari pierdute-n vale” şi „codri făr' de capăt”, din prima strofă.
d) Identificaţi şi transcrieţi un vers care conţine o imagine cromatică (redă culoarea). Formulaţi
un enunţ despre senzaţia creată de momentul descris.
e) Precizaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din următoarele exemple: au fost, a
lucra, o sa vin.
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