CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a VI -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)
Alegeţi cuvântul despărţit corect în silabe:
(4p) 1)

a)mi-azi-ăzi b) je-rtf-it c) ch-ef-ui-ră d) co-pi-lan-dru

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

a) mia-ză-zi ; b)jer-tf-it ; c) chefui-ră ; d) copil-andru
a) mi-a-ză-zi ; b) jert-fit ; c) che-fui-ro ; d) co-pil-an-dru;

a) miaz-ă-zi; b) jer-tfit; c) che-fu-i-ră ; d) cop-i-lan-dru
(4p) 4)
a) mi-azi-ăzi; b) je-rtf-it; c) ch-ef-ui-ră; d) ca-na-pea;
(4p) 5)
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
Alegeți cuvântul potrivit din variante și rescrieți corect fiecare propoziție.
(4p) 1) Dă-mi un pahar cu / de apă.
(4p) 2) El pleacă mâine în / la Ploiești.
(4p) 3) Primim căldură de la o centrala pe / cu cărbune.
(4p) 4) Distanța între / dintre București și Cluj este mare.
(4p) 5) Eu mă interesez de / despre situația școlară a elevului.
(4p) 6) Noi mergem cu 100 de kilometri la / pe oră.
(4p) 7) Am o haină de /din piele.
(4p) 8) Niciunul din / dintre ei nu înțelege problema.
(4p) 9) El a venit cu un vehicul / vehicol rapid.
(4p) 10) A plătit cu monede / monezi multe.

SUBIECTUL III ( 15p) )( Se rezolvă pe foaia de concurs )
1. Scrieţi subiectele şi părţile de vorbire prin care sunt exprimate, din fiecare propoziţie.
(1p) a) Pe bancă este cartea Anei.
(1p) b) I-a placut mersul pe jos.
(1p) c) El a hotărât a pleca devreme.
(1p) d) Întreaga clasă este nerăbdătoare.
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2. Scrieţi pe foaia de concurs pentru fiecare propoziţie, litera E dacă subiectul este exprimat sau
litera N dacă subiectul este neexprimat (subînțeles sau inclus).
(1p) a) Am fost chemaţi la timp.
(1p) b) Noi vom afla rezultatele astăzi.
(1p) c) A lucra este o plăcere pentru el.
(1p) d) Toate caietele vor fi pregătite pentru luni.
3. a)Transcrieţi pe foaia de concurs propoziţia care conţine substantiv în vocativ.
(2p) Noi, prietenii tăi, te ajutăm.

Copile, spune adevărul!

b) Transcrieţi pe foaia de concurs propoziţia care conţine substantiv în nominativ.
(2p)

„Coniţă!uite-l pe Ionel!”

Mama merge în cealaltă cameră.

4. Scrieţi pe foaia de concurs cazul corespunzător prenumelui personal folosit și marcat, în
fiecare din propoziţiile următoare:
(1p) a) Noi mergem în excursie.
(1p) b) I-am trecut şi pe ei pe listă.
(1p) c) Voi, băieţii, veniţi aici!
SUBIECTUL IV ( 15p )( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
„Coborâră printre livezi, unde adiau miresme calde de cimbrişor şi ceară. Garduri foarte înalte
de nuiele, cu streaşină de spini, se ridicau la dreapta şi la stânga. Şi sălcii bătrâne, cu forme
ciudate, îşi mișcau domol pletele argintii. Lizuca ştia, că sălciile astea sunt oameni şi dihănii
înţeleniţi din veacuri vechi de o vrajă. Le privea cu sfială și le asculta cum oftează şi cum
şoptesc.
Mihail Sadoveanu-„Dumbrava minunată”
(4p) a) Enumeraţi patru feluri diferite de imagini artistice prezente în text, însoţite de câte o
secvenţă din text (de câte două-patru cuvinte).
(4p) b) Precizaţi patru elemente care alcătuiesc cadrul natural pe care îl descoperă Lizuca.
(2p) c) Numiţi cele două moduri de expunere dominantă din fragment.
(2p) d) Numiţi două figuri de stil, însoţite de citate.
(3p) e) Numiţi: un verb la timpul imperfect, un adjectiv acordat cu substantivul determinat, un
substantiv articulat cu articol nehotărât.
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