
 
 

 

   

Concursul judeţean 

,,UNIVERSUL CUVINTELOR” 

26. 01. 2019 

Clasa a V- 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:  

 „Ne-am căznit, doi copii, o mamă şi un om, să vă facem o povestire [..]. Basmul a ieşit din 

colaborarea tuturora: mama punea fire de bumbacuri în găurile ciorapilor copiilor, băiatul clădea un 

castel din pietre dreptunghiulare, iar fetiţa împletea pe un schelet de sârmă fire de papură văpsite [..]. Şi 

cum lucrau mâinile, mergea şi gura şi se croia povestirea... 

 A fost odată o toamnă dulce şi lungă [...]. Păsările călătoare [...] ajunseseră cu bine în ţara caldă, 

unde aveau să trăiască până ce trecea gerul şi se topea zăpada de la noi. Păsările de la Giurgiu 

aşteptaseră păsările din Argeş, de la Bacău şi Severin, şi după ce se adunară toate, au trecut în nori de 

stoluri către miazăzi, peste Dunăre, peste Sfântul Munte şi peste Mare, în Egipt şi mai jos, în nisipurile 

frământate de vânturi, prin care umblă de mii de ani stafiile de piatră. 

 Văzând că încep să îmbătrânească şi că unele din ele nu o să mai aibă puterea să se întoarcă de 

două ori înapoi, păsările au ţinut sfat laolaltă şi s-au hotărât să zidească un palat [..]. În timpul cuvenit, 

toate păsările aduseră câte ceva [...]. O pasăre cât un fluture de mică, o pasăre galbenă, ciocănise în 

geamurile unei împărătese de prin raiurile fierbinţi ale pământului şi împărăteasa, uimită de frumuseţea 

piţigoiului de aur cu ciocul de os, l-a lăsat să intre. Dar după trei zile, tâlharul a plecat, furând în cioc un 

ac de diamant fermecat [...]; avea însuşirea de-a lumina cu o scânteiere de lună până în depărtări, 

strălucind ca un luceafăr mai mare [...].  

 De jur împrejurul gâtului, împărăteasa îi aninase un şirag de opt mărgăritare, cele mai strălucite 

din toată lumea [..], iar la piciorul drept îi pusese o pietricică, singura din toată lumea care avea puterea 

să vindece, să învieze morţii, să întinerească bătrâneţea şi să prefacă toate gândurile în bucurii şi fapte 

[...]. 

 Şi de-atunci, palatul e gol aproape tot anul, căci, nicio pasăre nemaiputând să îmbătrânească, ele 

nu mai rămân neputincioase în mănăstirea lor, ci se întorc întinerite în fiecare primăvară, din ţările calde 

la Giurgiu, în Argeş, la Bacău, la Severin şi la Bucureşti... 

 Acum, dacă povestea noastră nu v-a plăcut, să ne iertaţi.”          

                                                                                                             (Tudor Arghezi, Piatra piţigoiului) 

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

 Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

 

1. În cuvântul Giurgiu sunt: 

a) 7 l şi 5 s   b) 7 l şi 7 s   c) 7 l şi 6 s   d) 7 l şi 2 s 

 

2. În cuvântul  facem, sunetul e este: 

a) vocală   b) semivocală  c) consoană d) sunet ajutător 

 

 

Numele şi prenumele: 
__________________ 

____________________ 
 

Şcoala:________________ 
________________________ 

Învăţător/ profesor : 
 

______________________ 



 
 

 

3. Enunțul A fost odată o toamnă dulce şi lungă este: 

a) imperativ b) asertiv  c) exclamativ d) interogativ 

 

4. Verbul împletea este la timpul: 

a)  prezent b) imperfect c) perfect simplu d) viitor 

 

5. Verbul scris îngroșat în text este: 

a)  verb predicativ  c)  verb auxiliar  d)  verb nepersonal 

 

6. Numărul atributelor din exemplul: Păsările de la Giurgiu aşteptaseră păsările din Argeş, de la Bacău 

şi Severin este: 

a) patru b) cinci c)  unu d) şase 

 

7. Textul citat este: 

a) literar descriptiv  b)  literar narativ c)  nonliterar descriptiv  d) nonliterar narativ 

 

8. Autorii poveştii din fragmentul citat sunt:  

a) doi copii b) doi copii și un om c) doi copii și o mamă d) doi copii, o mamă şi un om 

 

 

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

 

  

1.  Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul laolaltă este………………...........................................……... 

 

2. Transformat în substantiv, verbul „a vedea” devine ……………........................................................... 

 

3. Verbul a ieşit este la modul ....................................., timpul.................................................................... 

 

4. Propoziția simplă obținută din enunțul În timpul cuvenit, toate păsările aduseră câte ceva 

este.............................................................................................................................................................. 

 

5. Două cuvinte din câmpul lexical al toamnei, sunt ................................................................................ 

 

6. Cratima din structura Ne-am căznit marchează ..................................................................................... 

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

 

7. Formula iniţială a basmului din fragmentul citat este.......................................................................... 

 

8. Scrie o idee principală/secundară a celui de-al treilea alineat al textului ............................................ 

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

 

Partea a II- a (10 puncte) 

 

Scrie un text narativ, de cel putin 150 de cuvinte, în care să foloseşti cuvintele/structurile 

subliniate în  fragmentul de mai sus. Dă un titlu sugestiv compunerii tale. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Concursul judeţean                                

             “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa a V-a 

 

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

 

A. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 

Răspuns  a a b b a a b d 

 

B. 

1. - 5 puncte pentru precizarea cuvântului cu sens opus;  

2. - 5 puncte pentru transformarea corectă în substantiv a verbului a vedea (de exemplu: vedere); 

3. - 5 puncte (2x2,5) pentru precizarea corectă a modului și a timpului verbului a ieșit (de exemplu: 

indicativ, perfect compus); 

4. – 5 puncte pentru transformarea corectă a propoziției dezvoltate în propoziție simplă; 

5. – 5 puncte pentru menționarea a doua cuvinte din campul lexical al cuvantului toamnă; 

6. – 5 puncte pentru precizarea rolului cratimei; 

7. – 5 puncte pentru transcrierea corectă a formulei initiale a basmului; 

8. – 5 puncte pentru formularea unei idei principale a fragmentului citat. 

 

 

Partea a II-a – 10 de puncte  

 

În redactarea textului se va ține cont de următoarele aspecte: 

- formularea unui titlu adecvat conținutului  - 1 p; 

- respectarea părților compunerii – 1 p; 

- utilizarea amplă a cuvintelor/structurilor subliniate - 2p (4x0,5p); 

- succesiunea logică a ideilor - 1 p; 

- originalitate și expresivitate în redactarea textului – 2 p; 

- respectarea numărului de rânduri - 1 p; 

- ortografia, punctuația, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 p. 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.                                             

 

 


