CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
18,01.2015 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)
(4p) 1) Care este cuvântul compus nesudat scris corect ?
a) bună-cuviinţă b) instructiveducativ c) literar artistic d) albe argintii
(4p) 2) Care este cuvântul derivat scris corect ?
a) deblocat b) prea frumoasă c) ne important d) ultra modern
(4p) 3) Care este cuvântul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului ”român” ?
a) românesc b) româneşte c) româncă d) romantic
(4p) 4) Care este grupul de cuvinte scris corect ?
a) astăseară b) după-amiază c) vreinuvrei d) încăodată
(4p) 5) Care este numele de personaj corect scris ?
a) Verde Împarat b) Scufiţa Rosie c) Baba Oarba d) Zâna-Zânelor
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
Alege i cuvântul potrivit din cele două variante propuse

i rescrie i corect fiecare

propozi ie.
(4p) 1) Cumpără o sticlă cu / de apă.
(4p) 2) Plec în concediu în / la Braşov.
(4p) 3) Maşina merge pe / cu motorină.
(4p) 4) Drumul între / dintre casă şi şcoală este lung.
(4p) 5) Am întrebat-o pe profesoară de / despre notele elevului.
(4p) 6) Am primit rest la magazin în monede / monezi multe.
(4p) 7) Eu am o haină de /din blană de iepure.
(4p) 8) Care din / dintre voi a întârziat?
(4p) 9) Maşina este un vehicul / vehicol cu patru roţi.
(4p) 10) Pe autostradă se merge cu 130 de kilometri la / pe oră.
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) Sub dicţionar se află romanul cautat.
(1p) b) Ei au participat la concurs.
(1p) c) Mersul pe jos este sănătos
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(1p) d) Mi-au plăcut cărţile citite.
2. Scrieţi pe foaia de concurs pentru fiecare propoziţie, litera E dacă subiectul este exprimat sau
litera N dacă subiectul este neexprimat (subînţeles sau inclus).
(1p) a) Am ajuns repede.
(1p) b) Voi ştiţi cum trebuie rezolvate exerciţiile.
(1p) c) Cântatul este un mod de relaxare.
(1p) d) Toate cerinţele sunt clare.
3. a)Transcrieţi pe foaia de concurs propoziţia care conţine substantiv în vocativ.
(2p) Noi, părinţii suntem de acord.

Mamă, trezeste-mă la opt dimineaţa!

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

Prietene, hai să mergem!

Mătuşa mea vine în vizită.

4. Scrieţi pe foaia de concurs cazul corespunzător pronumelui personal folosit

i marcat, în

fiecare din propoziţiile următoare:
(1p) a) Noi mergem la şcoală împreună.
(1p) b) I-am chemat şi pe ei la petrecere.
(1p) c) Voi, tinerii, staţi în picioare!
SUBIECTUL IV ( 15p )( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
Linişte neturburată în cer şi pretudindeni! Şi niciun vânt din cele patru zări nu-şi părăsise
încă culcuşul său, spre a învia codrii adormiţi. Peste deşertul înalt şi plin de lumină al văilor
adânci, numai gaia, cu ţipet flămând şi ascuţit, spintecă văzduhurile ca o săgeată neagră şi
iute. [...] în zadar cercetai cu privirea întinderea cerurilor până în cele mai depărtate margini
ale sale: nicio pată de nor nu plutea peste seninu-i albastru şi limpede.
(Calistrat Hogaş – În Munţii Neamţului)
(4p) a) Enumeraţi două imagini artistice vizuale i două auditive prezente în text, însoţite de
secven a respectivă (de câte două-patru cuvinte).
(4p) b) Precizaţi patru elemente care alcătuiesc cadrul natural.
(2p) c) Numiţi modul de expunere dominant din fragment.
(2p) d) Numiţi două figuri de stil, însoţite de citate.
(3p) e) Numiţi: un adjectiv acordat, un verb

i un numeral.
Test conceput de prof. Florin Ionescu şi Isabela Elena Ioniţă
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