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Concursul judeţean 

“UNIVERSUL CUVINTELOR” 

14. 12. 2019 

Clasa a VI-a 

                             

 

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu.     

 

Citeste cu atenție textul de mai jos pentru a răspunde cerințelor formulate: 

 

        Aici e casa mea.Dincolo soarele și grădina cu stupi. 

        Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă  

        și așteptați să vorbesc- De unde să încep? 

        Credeți-mă, credeți-mă,  

        despre orișice poți să vorbești cât vrei: 

        despre soartă și despre șarpele binelui, 

        despre arhanghelii cari ară cu plugul 

        grădinile omului,  

        despre cerul spre care creștem,  

        despre ură și cădere, tristețe și răstigniri 

        și înainte de toate despre marea trecere. 

      

 

       Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit 

       așa de mult să plângă și n-au putut.  

       Amare foarte sunt toate cuvintele,  

       de -aceea-lăsați-mă  

       să umblu mut printre voi, 

       să vă ies în cale cu ochii închiși.  

(Lucian Blaga, Către cititori) 

 

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

notat cu 5 puncte.                                                                                                                           (40 puncte) 

 

1.Instanța poetică în textul citat este redată prin: 

     a) verbe la persoanele I și a II-a 

     b) verbe la persoana a III-a 

     c) adjective propriu-zise  

 

2.Sinonimul neologic al cuvintelor drum și a vorbi 

       a) rută, a conversa        b) potecă, a glăsui 

 

 



 

 

 

 

3.Eul liric se află în ipostaza: 

   a) observatorului             b) reflexivului                 c) nostalgicului 

 

4.În secvențele ,,așa de mult să plângă “ și ,,amare foarte sunt cuvintele “, se regăsesc: 

   a) comparativul, superlativul;  b) superlativul, superlativul  

 

5.Valoarea morfologică a cuvântului binelui este: 

    a) adjectiv 

    b) adverb 

    c) substantive 

 

6.Sunt transcrise fonetic corect cuvintele din seria: 

    a) ochii 5l, 3s,                       b) ochii 5 l, 3s 

        e 1l, 2s                                  e 1l, 1s 

        orișice  7l, 7s                         orișice 7l, 6s 

 

 7.Verbul ,,a fi “ din text are valorile gramaticale: 

        a) auxiliară și copulativă             b) predicativă             c) auxiliară, copulativă, predicativă  

 

  8.Mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: 

     trecere, binelui: 
a) Derivare 
b) Conversiune, derivare 
c) Conversiune  

 

 

 

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.            (40 puncte) 

 

1.Ilustrează, în enunț, o altă valoare morfologică a lui ,,de" decat cea din text   

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

 

2.Două neologisme în versurile citate sunt……………………………………………………………… 

 

3.Două cuvinte fără funcție sintactică în textul citat sunt……………………………………..…..….. 

 

4. Valoarea morfologică în text a cuvintelor,,cât “și,,ce" este……………………………………….… 

 

5.Transcrieti o metaforă…………………………………………………………………………….… 

 

6.Functiile sintactice ale cuvintelor subliniate (de poartă, celor, toate, mea, de unde) sunt 

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

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

 

7.Precizați un verb la diateza activă ………………..……. Treceți-l la diateza 

pasivă……………………………………………………………………………………………….… 

 



 

 

 

      8.Indicați un verb din text care poate fi element regent pentru două subordonate diferite………….….. 

Redati-l printr-un  exemplu corespunzator. 

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

 

 

  

C. Exprimați-vă opinia, în 10-15 randuri, despre expresivitatea unei metafore selectate din versurile 

citate. 

                                                                                                                                                       (10 puncte) 

 

 



 

 

 

 

Concursul Judeţean                                

             “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa ……. 

    Varianta …….. 

 A. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns          

B. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns          

 

C. 10 de puncte  

 

 

Notă: Pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0, 10 p. 

         Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,25 p. 

 

 

10 puncte din oficiu                                             

 

                                                                                                 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


