CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a VIII -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)
(4p) 1) Care este forma accentuată a cuvântului trafic?.
a) doar trafic
b) doar trafic
c) trafic
(4p) 2) Care dintre cuvinte conţine hiat?
a) dicţionar
b) leucă
c) maiestate
(4p) 3) Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul chiciură?

d) trafic şi trafic
d) corăbioară

a) 8 litere şi 9 sunete b) 8 litere şi 8 sunete c) 8 litere şi 7 sunete d)8 litere şi 6 sunete
(4p) 4) Care cuvânt conţine un diftong ascendent?
a) aortă b) naţional c) tumoare d) haihui
(4p) 5) În care dintre cuvintele următoare există hiat?
a) creion b) portocaliu
c) aiurit
d) cooperativă
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
Scrieţi pentru fiecare propoziţie cazul şi funcţia numeralului subliniat.
(4p) 1) Trei vor pleca la mare....................................................................................................
(4p) 2) Doi copii iţi vor spune adevărul...........................
(4p) 3) Cinci dintre voi veţi hotărî..................................................................................................
(4p) 4) Voi sunteţi doi...................................................................................
(4p) 5) Darul de la cei trei este substanţial...................................................................................
(4p) 6) Pe trei îi laudăm.................. .......................................................................................
(4p) 7) I-am zărit pe aceia şapte.........................................................................................
(4p) 8) Le-am dăruit amândurora cărți .........................................................................................
(4p) 9) Fapta amândurora este lăudată ........................................................................
(4p) 10) Să câștigi înmiit este imposibil. ..................................................................

SUBIECTUL III ( 15p) )( Se rezolvă pe foaia de concurs )
1. Scrieţi pe foaia de concurs A (adevărat) sau F (fals), în cazul în care cuvintele alcătuiesc sau
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nu o familie lexicală.
(1p) a) Floare, florar, floricol, floricică, florilegiu
(1p) b) Drept, nedrept, îndreptuire, îndreptar, dreptate
(1p) c) Tânăr, tineresc, întinerit, întineritor, tinereşti
(1p) d) Om, omenie, uman, omenesc, omenire
2. Transcrieţi forma corectă a numeralelor compuse din enunţurile
(1p) a) A scris doisprezece/douăsprezece pagini.
(1p) b) Au fost ieri douăzeci şi unu / douăzeci şi una de grade.
(1p) c) Are sasesprezece / şaisprezece exerciţii pentru ora de matematică.
(1p) d) A lucrat cincişpe / cincisprezece ore.
(2p) 3. Scrieţi câte un antonim al cuvântului dat, potrivit cu sensul precizat în paranteză: slab (om),
slab (lumină),
(2p) 4. Alcătuiţi câte un enunţ cu sinonimele următoarelor neologisme: onest şi facil.
(3p) 5. Scrieţi forma de genitiv / dativ a următoarelor cuvinte compuse: untdelemn, floareasoarelui, bună-cuviinţă.
SUBIECTUL IV ( 15p )( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
I.Născute-abia izvoare stau de sfadă
III.Cu adâncimea apei s-adânceşte
Deprind copile oceanica lor limbă
Din glasul lor a sunetului scară
Şi trec spărgându-şi albia lor strâmbă
Devine tristă, rânduri-rânduri creşte.
Printre lunci mulţime şi printre lunci grămadă
II.Din munte-aleargă şi la ţest se plimbă
IV. Pân ce urnindu-se în marea-amară
Colo-n cuibar de ape fug să cadă
Un fluviu mândru ce-ostenit mugeşte
Colo cu şir de valuri fac paradă,
Trecutul glas cu totul şi-l uitară.
Aceleași sunt deşi mereu se schimbă
.....................................................................................................................................................
Mihai Eminescu, Izvor şi râu
(4p) a) Transcrieţi două figuri de stil diferite din text şi formulaţi pentru fiecare un enunţ care să
păstreze valoarea stilistică a acestora.
(4p) b) Explicaţi, formulând câte un enunţ, expresiile „ostenit mugeşte” şi „fac paradă”, la cele
două niveluri (propriu şi figurat).
(2p) c) Caracterizaţi într-un enunţ argumentat textul lui Mihai Eminescu.
(2p) d) Explicaţi intr-un enunţ titlul poeziei.
(1p) e) Explicaţi, într-un enunţ, folosirea cratimei în secvenţa „spărgându-şi”
(1p) f) Identificați persoana verbelor din text care creează perspectiva lirică.
(1p) g) Numiți tipul primei strofe din textul dat (după numărul de versuri).

Clasa a VIII –a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
2

