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Concursul Județean  

“UNIVERSUL CUVINTELOR”  

25.02.2023 

Clasa a V-a 

 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timp de lucru: 2 ore  
Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

 

Mă trezesc într-o peşteră imensă, din bolta căreia picură şiruri de stalactite, preschimbate în 

mătănii de ceară, în care se reflectă lumina lunii, pesemne, plină. Peştera, sau grota, pare o catedrală 

preistorică. Totuşi, remarc cu groază, pe jos se află ceva foarte diferit de ceea ce ar fi de aşteptat într-un 

sanctuar: sute, poate mii de oseminte. Tibii, clavicule, hârci*. O mare de oase. Şi cărţi.  

Cărţi, cărţi, cărţi. Oase şi cărţi, cărţi şi oase, cărţi şi iar cărţi, răspândite pretutindeni. O macabră 

maree a depozitat acolo rămăşiţele pământeşti a sute de oameni, precum încărcătura revărsată a unui 

petrolier, dacă, în loc de aur negru, ar fi transportat cărţi.  

Unul dintre pereţii peşterii are o enormă cocoaşă, o stâncă neagră, proeminentă. Deodată, stânca 

se mişcă.  

Aaah! Ţipătul îmi rămâne sechestrat în gâtlej. În schimb, inima ameninţă să-mi sară din piept şi să 

explodeze în toate direcţiile. Dacă aş fi fost mai în vârstă, aş fi căzut chiar acolo, în clipa aceea, fulgerat 

de un teribil infarct. 

Nu, nu e o stâncă. E... e o siluetă. O siluetă nemăsurată. 

Iar silueta se înclină în direcţia mea. 

Nici nu ştiu cum, dar îmi adun suficient curaj ca să strig, acum, de-adevăratelea: 

— Aaaaaaaaaaaaaah! 

Silueta răsare parţial din umbră. 

Clarul de lună se oglindeşte scurt în ceea ce ghicesc a fi ochii. O voce groasă gâfâie:  

— În sfârşit, te-ai trezit.  

Rămân mut de uimire. Oi fi auzit bine? Tremurând, întreb: 

— Ci-cine eşti? De unde vii? Unde te duci? (…) 

        (Rui Zink, Cititorul din peşteră) 

 

 
*tibie, tibii = os lung și gros al piciorului, situat între genunchi și gleznă. 

claviculă, clavicule = os care uneşte pieptul cu umerii. 

hârcă, hârci = craniu, ţeastă. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A. La exerciţiile 1-8 încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. Fiecare subiect 

este notat cu 5 puncte.        (40 puncte)  

 

1. În cuvintele chiar,explodeze sunt:  

a) 5 l şi 4 s; 9 l și 10 s;  

b) 4 l şi 3 s; 9 l și 8 s; 

c) 5 l şi 3 s; 9 l și 10 s;  

d) 5 l şi 4 s; 9 l și 9 s.  

 

2. În cuvintele  iar, cărţi, siluetă, sunetul i este:  

a) vocală, semivocală, semivocală; 

b) semivocală, vocală, vocală;  

c) vocală, i ,,şoptit”, vocală; 

d) semivocală, i ,,şoptit”, vocală. 

 

3. Enunțul Oi fi auzit bine? este:  

a) interogativ, simplu; 

b) asertiv, dezvoltat; 

c) exclamativ, dezvoltat; 

d) interogativ, dezvoltat.  

 

4. Verbele pare, a depozitat sunt la modul indicativ, timpurile...:  

a) prezent, perfect compus; 

b) imperfect, perfect compus; 

c) perfect simplu, imperfect; 

d) prezent, prezent.  

 

5.  Verbele la modul indicativ din fragmentul: Clarul de lună se oglindeşte scurt în ceea ce ghicesc a fi 

ochii. sunt în număr de:  

a) două; 

b) trei; 

c) unul; 

d) patru.  

 

6. Substantivele subliniate în primul alineat îndeplinesc, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a) atribut, atribut; 

b) subiect, atribut; 

c) atribut, subiect; 

d) subiect, subiect. 

 

7. Sunt articulate toate substantivele din seria: 

a) bolta, şiruri, silueta; 

b) peşterii, stânca, o voce; 

c) direcţiile, lună, silueta; 

d) lumina, lunii, clavicule. 

 



 

 

 

 

8. Propoziția simplă obținută din enunțul: O macabră maree a depozitat acolo rămăşiţele pământeşti a 

sute de oameni, precum încărcătura revărsată a unui petrolier, este:   

a) O macabră mare a depozitat. 

b) A depozitat rămăşiţele. 

c) O maree a depozitat. 

d) Încărcătura s-a revărsat. 

  

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

 (40 puncte)  

 

1. Sinonimul contextual al cuvântului se oglindeşte (Clarul de lună se oglindeşte scurt în ceea ce ghicesc a 

fi ochii.) este ….....................................................................................................………………………. 

2. Un cuvânt-cheie al textului este 

………………………………………………………………………………………….……………………. 

3. Două trăsături ale textului narativ literar, pe care le regăsim în fragmentul dat, sunt: 

…………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………..…  

4. Rescrie o secvenţă descriptivă de 10-12 cuvinte: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Două stări sufleteşti ale băiatului sunt  

………............................................................................................................................................................ 

6. Transcrie câte o structură care precizează/sugerează un reper spaţial, respectiv temporal. 

Reper spaţial: 

........................................................................................................................................................................... 

Reper temporal: 

…………………………………………………………………………………….………………………….. 

7. Formulează două idei principale/secundare ale textului. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Explică, într-un enunţ, folosirea virgulei în structura: Cărţi, cărţi, cărţi 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

C. Imaginează-ţi, într-o naraţiune de 100-120 de cuvinte, o continuare a textului-suport.   

(10 puncte) 

Vei avea în vedere: 

- construirea unor idei creative, adecvate cerinţei – 3 p 

- folosirea naraţiunii la persoana a III-a – 1 p 

- succesiunea logică a ideilor – 1 p; 

- originalitate și expresivitate în redactarea textului – 2 p; 

- respectarea numărului de cuvinte – 1 p; 

- respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie – 1 p 

- încadrarea în pagină, lizibilitate – 1 p 

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Concursul judeţean 

“UNIVERSUL CUVINTELOR” 

BAREM DE CORECTARE 

Clasa a V-a 

 
Partea I – 80 de puncte (fiecare item câte 5 puncte)  

A. 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns  c d D a a b b c 

B. 
1. precizarea unui sinonim contextual (de exemplu: se reflectă) – 5p 

2. numirea unui cuvânt-cheie al textului (de exemplu: cărţi) – 5p 

3. două trăsături ale textului narativ literar (de exemplu: personaje, narator, naraţiune etc.)   

 2,5p+2,5p 

4. rescrierea unei secvenţe descriptive de maximum 12 cuvinte (de exemplu: Unul dintre pereţii peşterii 

are o enormă cocoaşă, o stâncă neagră, proeminentă.) 5p  

- rescrierea unei secvenţe mai ample: 3p 

5. Numirea a două stări sufleteşti ale băiatului (de exemplu: frica/spaima;  uimirea/mirarea etc.)   

                                                                                                                                          2,5p+2,5p 

6. Transcrierea secvenţelor care precizează/sugerează un reper spaţial, respectiv temporal (de exemplu: 

într-o peşteră imensă, clarul de lună se oglindeşte…)      2,5p+2,5p 

7. Formularea a două idei principale/secundare ale textului (de exemplu: Băiatul se trezeşte într-o peşteră. 

Peştera este plină cu oase şi cărţi. Băiatul este speriat de vocea groasă. etc.)      2,5p+2,5p 

8. Explicarea folosirii virgulei în structura: Cărţi, cărţi, cărţi.  

De exemplu: Virgula, semn de punctuaţie, desparte termenii repetiţiei.  

- explicare clară, nuanţată: 3p/ încercare de explicare: 1p 

- ortografie, punctuaţie: 1p 

- formularea unui enunţ: 1p 
 

Partea a II-a – 10 de puncte  

 

În redactarea textului se va ține cont de următoarele aspecte: 

- construirea unor idei creative, adecvate cerinţei – 3 p 

- folosirea naraţiunii la persoana a III-a – 1 p 

- succesiunea logică a ideilor - 1 p; 

- originalitate și expresivitate în redactarea textului – 2 p; 

- respectarea numărului de cuvinte- 1 p; 

- respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie- 1 p 

- încadrarea în pagină, lizibilitate - 1 p 
 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

                                                                                                                                                             



 

 

 

 

 

 


