CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
18. 01. 2015
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 varianta care con ine o pereche de sinonime cu două neologisme?
a)
baston/bă
b) eroare/gre eală
c) trafic/circula ie
d)
inteligent/de tept
(4p) 2) Care este varianta care con ine o pereche de antonime cu două neologisme?
a) sănătos/bolnav
b) noroc/ghinion
c) luminos/întunecat d) succes/e ec
(4p) 3) Care este varianta care con ine o pereche de paronime, fără să fie ambele neologisme?
a) familial/familiar

b) originar/original c) învoială/învoire d) temporar/temporal

(4p) 4) Care este varianta care con ine o pereche de cuvinte reprezentând un plural dublu
incorect?
a) bande/benzi
b) gheme/ghemuri
c) curente/curen i
d) coli/coale
(4p) 5) Care este litera corespunzătoare neologismul corect scris?
a) vis-a-vis b) ab ibild
c) ială
d) sanvi
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi răspunsul corespunzător)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)
(4p)

(1p)
(1p)
(1p)

1) Scrieţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din textul:
Trei copii vor face împreună lucrarea.
2) Scrieţi valoarea numeralului subliniat i partea de vorbire determinată de acesta:
Le-am dat amândurora rechizite.
3) Scrieţi valoarea verbului ”a fi” în cele două propozi ii, din textul dat:
Tortul de la ei este minunat i este a ezat imediat pe masă.
4) Scrieţi func ia sintactică a cuvintelor subliniate din textul următor:
Noi îi lăudăm pe elevii silitori.
5) Scrieţi păr ile de vorbire prin care este exprimat subiectul subliniat în cele două
propozi ii din fraza:
Adevărul este supărător uneori, dar el va ie i la suprafa ă.
6) Scrieţi cazurile celor două adjective folosite în text:
Caietul este curat, cu rânduri liniate.
7) Scrieţi tipul atributelor subliniate, în textul următor:
Cartea aceasta are copertele ei, neînlocuite.
8) Scrieţi felul celor două predicate subliniate, în textul:
Fapta amândurora este lăudată, pentru că este minunată.
9) Scrieţi felul complementului subliniat în text i cuvântul determinat:
El comentează frumos versurile alese.
10) Scrie i cazul i func ia pentru fiecare dintre numeralele subliniate:
Să câ tigi însutit este imposibil, chiar dacă valoarea muncii tale este dublă.
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
nu o familie lexicală.
a) Om, omenie, uman, omenesc, omenire
b) Lemn, lemnos, a înlemni, înlemnit, lemnar
c) Bătrân, bătrânesc, îmbătrânit, îmbătrânitor, neînmbătrânit
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(1p) d) Floare, florar, floricol, floricică, florilegiu
2. Transcrieţi forma corectă a numeralelor compuse din enunţurile:
(1p) a) A scris paisprezece / patrusprezece pagini.
(1p) b) Au fost ieri douăzeci şi unu / douăzeci şi una de semne.
(1p) c) Are optsprezece / optîsprezece exerciţii pentru ora de matematică.
(1p) d) A lucrat ai pe / aisprezece ore.
(2p) 3. Scrieţi câte un antonim al cuvântului dat, potrivit cu sensul precizat în paranteză: ve ted
(om), ve ted (frunzi ),
(2p) 4. Alcătuiţi câte un enunţ cu sinonimele următoarelor neologisme: enervat şi banal.
(3p) 5. Scrieţi forma de genitiv / dativ a următoarelor cuvinte compuse: binevoitor,
floarea-soarelui, bună-cuviinţă.
SUBIECTUL IV ( 15p) ( Se rezolvă pe foaia de concurs)
Citiţi cu atenţie textul:
Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele Noapte bună!

Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!

Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină Dormi în pace!

Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie Noapte bună!

Mihai Eminescu, Somnoroase păsărele
(4p) a) Transcrieţi două personificări din text şi formulaţi pentru fiecare un enunţ care să păstreze
valoarea stilistică a acestora.
(4p) b) Identifica i figura de stil din secven ele „(codrul) negru” şi ”mândra (lună)” i
înlocui i adjectivul cu un sinonim în câte un enun corespunzător.
(2p) c) Caracterizaţi într-un enunţ argumentat textul lui Mihai Eminescu.
(2p) d) Explicaţi titlul poeziei într-un enunţ.
(1p) e) Explicaţi, într-un enunţ, folosirea cratimei în secvenţa „florile-n grădină”.
(1p) f) Scrieţi varianta corectă pentru folosirea semnului exclamării în versul scurt din prima strofă.
Versul scurt reprezintă un îndemn, o întrebare sau o afirma ie?
(1p) g) Scrieţi varianta corectă pentru partea de vorbire căreia îi apar ine cuvântul ”i” din structura
”totu-i vis”. Cuvântul este un substantiv, un pronume sau un verb?

Test conceput de prof.Aura Ilian, Adriana Albu, Isabela Elena Ioniţă.
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