CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a VII -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.
(4p) 1) Cuvântul mieros conține
a) un hiat b) un trifong c) doi diftongi d) un diftong,
(4p) 2) Cuvântul fiică conține
a) un hiat b) un triftong c) un diftong d) niciun diftong
(4p) 3) Cuvântul îndoiai conține
a) un diftong b) un triftong

c) un hiat

d) niciun triftong

(4p) 4) Cuvântul staționare conține
a) un hiat b) un triftong c) un diftong d) două hiaturi
(4p) 5) Cuvântul statuie conține
a) un hiat b) un triftong c) un diftong d) doi triftongi
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
Completaţi spaţiile punctate cu PV-dacă predicatul este verbal sau PN-dacă predicatul este
nominal.
(4p) 1) Suntem aici....................................................................................................
(4p) 2) Aşa este Andrei...................................................................................
(4p) 3) Foile-s îngălbenite..................................................................................................
(4p) 4) Bunicii au fost pe la noi...................................................................................
(4p) 5) Acolo e colegul meu...................................................................................
(4p) 6) Voi asculta totul.........................................................................................................
(4p) 7) Pregătirea este grea.........................................................................................
(4p) 8) Cititul necesită timp.........................................................................................
(4p) 9) Afară e frig...........................................................................................
(4p) 10) Mi-e cam somn....................................................................................................
SUBIECTUL III ( 15p) )( Se rezolvă pe foaia de concurs )
1. Scrieţi pe foaia de concurs modul fiecărui verb
(1p) a) Lucrând.
(1p) b) Lucraserăm
(1p) c) Să lucrezi
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(1p) d) Aş lucra
(4p) 2. Scrieţi cuvântul de bază de la care s-au format cuvintele de mai jos.
(1p) a) Bărbăteşte
(1p) b) Împietri
(1p) c) Nepreţuit
(1p) d) Îndreptare
(4p) 3. Alcătuiţi câte o propoziţie cu fiecare cuvânt, respectând sensul fiecăruia, dat de accentul
specificat: copii, copii, veselă, veselă.
4. Transcrieţi alegând varianta corectă dintre cele două prezentate:
(1p) a) Copiii sar / s-ar în lac să înoate.
(1p) b) Cântăreţul popular interpretează o melodie la n-ai / nai.
(1p) c) Maşina sa / s-a oprit din mers.
SUBIECTUL IV ( 15p )( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
...............................................................................................................................................
I.Perdelele-s lăsate şi lampele aprinse;
În sobă arde focul, tovarăş mangâios,
Şi cadrele aurite ce de păreţi sunt prinse
Sub palidă lumină, apar misterios.

III.Pe jilţu-mi, lângă masă, având condeiu-n mână
Când scriu o strofă dulce pe care-o prind din zbor
Când ochiu-mi întâlneşte ş-admiră o cadână
Ce-n cadrul ei se-ntinde alene pe covor.

II.Afară plouă, ninge! Afară-i vijelie
VI.Frumoasă, albă, jună, cu formele rotunde,
Şi crivăţul aleargă pe câmpul înnegrit
Cu pulpa mărmurie, cu sânul, dulce-val
Iar eu, retras în pace, aştept din cer să vie
Ea pare zea Venus când a ieşit din unde
O zână drăgălaşă, cu glasul aurit.
Ca să arate lumei frumosul ideal.
.....................................................................................................................................................
Vasile Alecsandri-„Serile la Mirceşti”
(4p) a) Transcrieţi, din versurile date, două cuvinte derivate cu sufixe şi două cuvinte derivate cu
prefixe.
(4p) b) Transcrieţi din text, două verbe la moduri nepersonale şi alcătuiţi două enunţuri în care ele
să fie folosite la timpul indicativ prezent.
(2p) c) Transcrieţi din poezie două cuvinte care se referă la câmpul semantic al luminii.
(2p) d) Identificaţi şi transcrieţi din textul liric două figuri de stil.
(1p) e) Explicaţi intr-un enunţ rolul cratimei din primul vers al primei strofe.
(1p) f) Identificaţi o marcă a eului liric în poezia dată.
(1p) g) Precizaţi numele zeiţei la care se referă ultima strofă.
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