
 
 

 

   

Concursul judeţean 

,,UNIVERSUL CUVINTELOR” 

26. 01. 2019 

Clasa a ... 

Varianta 1 

Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu.     

 

Partea I- 80 de puncte 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

„Corabia nu sosise, dar îi aştepta coliba lor de lemn, cu paturi călduroase și cu un mic radio. Îi 

aşteptau în cuşcă şi cei trei pui de urs. Scânceau flămânzi. Fram înconjură de câteva ori cuşca. Mormăi. 

Privi la oameni, privi la uşă. Apoi trase încet zăvorul!… Puii nu îndrăzneau să iasă afară. Îi trase Fram 

de ceafă, unul câte unul. Îi împinse cu piciorul în spate, să-şi vadă de drum.Cei doi vânători priveau cu 

mâinile în buzunare:    

- Aş putea să jur că ursul acesta are o judecată omenească! rosti Egon. Îl vezi ? Nu mă miră că 

ştie să deschidă un zăvor. Aceasta a învăţat-o de la circul lui, printre oameni… Mă miră însă cum de i-a 

trecut prin cap să-şi elibereze puii din neamul lui…  

- Când vom povesti întâmplarea asta, lumea are să râdă şi are să spună că nu ne-am lăsat de 

palavrele vânătorești. Tu ce părere ai, Fram, prietene Fram?…     

Fram mormăi. Dacă ar fi ştiut să vorbească, ar fi povestit că mai cunoaşte el undeva,   într-un trib 

eschimos, un copil care a păţit la fel şi, fără îndoială, că s-a pomenit cu faima de cel mai mare mincinos, 

înainte încă de a deveni mare vânător. Mormăi. Se uită cu înţeles spre coliba unde se afla înăuntru cutia 

minunată care cânta.    

- Ne roagă să dăm drumul la radio! începu să râdă Egon. Acesta e ursul cel mai amator de 

muzică din câţi am văzut eu în viaţă!…  

         Intră în cabană şi răsucii resortul. Din ţările de departe a înviat armonia culeasă prin văzduhuri. 

Cu botul pe labe, Fram asculta cu ochii închişi. Nu muzica  îi plăcea lui! Îi plăceau amintirile pe care le 

deştepta această muzică. Oraşele de departe, învind cu soarele cald de acolo, cu luminile lor multe, cu 

străzile şi grădinile lor. Copii întinzând cornetul cu bomboane ca să-l împartă Fram cu alţii; mâinile 

sfioase abia îndrăznind săi atingă blana cu o dezmierdare uşoară. Băieţaşul cu ochi sclipitori şi cu 

nasul cam cîrn, în seara unei reprezentaţii de adio, dintr-un asemenea oraş de departe…”  

       

(Cezar Petrescu – „Fram, ursul polar”)  

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

subiect este notat cu 5 puncte. 

 

1. Cuvântul „eschimos” are: 

a) opt litere și șase sunete                   b) opt litere și șapte sunete  

 c) opt litere și opt sunete                   d) opt litere și nouă  sunete 

 

 

2. Lui Fram îi plăcea/plăceau: 

a)  muzica                                b)  amintirile               

c)  radioul                                d) cușca  

 

 

Numele şi prenumele: 
__________________________ 

___________________________ 
 
Şcoala:______________________ 
____________________________ 

Învăţător/ profesor : 
 

____________________________ 



 
 

 

 

 

3. „Reprezentație” înseamnă: 

a) reprezentanți               b) prezență                  

c) mulțime                       d) spectacol 

4. „Palavre” nu înseamnă: 

a)  fleacuri                      b) brașoave               c) baliverne                              d) adevăruri      

        

5. Înlocuiește expresia  „i-a trecut prin cap” cu un verb potrivit sensului din textul dat: 

a)  l-a străpuns                b) l-a lovit                c) s-a  strecurat                     d) s-a gândit  

 

6. În primul enunț sunt: 

a) patru   substantive                                      b) cinci substantive          

c) șase   substantive                                       d) șapte substantive 

 

7. „Copiii” se desparte corect în silabe, astfel: 

a) co - pii - i              b)  co - pi - ii            c) co - piii                             d) co - pi - i- i 

 

8. „Ochi sclipitori” este o imagine artistică: 

a) auditivă                b)  vizuală                c)  olfactivă                           d) dinamică 

 

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

1.  Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul „îndoială” este: _______________________ 

 

2. Transformat în adjectiv, cuvântul „muzică” devine: ___________________________ 

 

3.  Găsește în textul dat cinci substantive la numărul plural urmate de adjective. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Alege din textul dat un substantiv precedat de adjectiv (adjectivul este scris înaintea substantivului). 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Scrie patru cuvinte înrudite cu „vânător”. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Descoperă ce cuvinte din fragmentul închis în chenar sunt scrise greșit și scrie-le 

corect.______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Scrie o propoziție interogativă despre Fram, care să conțină  doar următoarele părți de vorbire, exact 

în ordinea dată: 

1. adjectiv; 2.  substantiv comun, genul masculin; 3. verb; 4. pronume personal, persoana a II-a, numărul 

plural; 5. substantivul ,,Fram”. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

8. Scrie două propoziții în care să folosești cuvintele „lați”  și „naș” scrise cu cratimă. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

 Partea a II- a: 10 puncte 

1.Scrie un text de maxim zece rânduri care să aibă următorul sfârșit:  

Astfel, cei trei ursuleți eliberați de Fram au reușit să aibă viața fericită pe care și-o 

doreau.  

              Alege un titlu potrivit. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

SUCCES! 

 

 

 

 

 

 


