ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEŞTI

NUMELE ___________________
_____________________________

CONCURSUL JUDEŢEAN

PRENUMELE________________

„CUVINTE ALESE”

_____________________________

EDIŢIA 2019

ŞCOALA____________________

CLASA a V-a

_____________________________
LOCALITATEA______________

VARIANTA 3
Toate subiectele sunt obligatorii și se rezolvă pe aceste foi.
Timpul de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 de puncte.
Mult succes!

PARTEA I (50 de puncte)
Citește cu atenție textul:
Cu sacu-i plin de banalități s-a prezentat
și anul ăsta zâna primăvară,
cu toate acestea noi ne-am bucurat
de parc-ar fi venit întâia oară. (...)
Copacii goi mi s-au părut încântători –
parc-aș fi vrut să-i strâng în brațe, să-i sărut
(trecusem până-atunci de-atâtea ori
pe lângă ei și nici nu i-am văzut.

Iar ceru-albastru, vag, nedefinit
(ca rochiile care ies la spălat),
Cu capul dat pe spate l-am privit
Și l-am găsit de-a dreptul minunat.
Pe urmă-am dat de toporași lâng-un stejar
erau așa de-albaștri, delicați –
ca niște firimituri lăsate-n dar
de primăvară, printre pomi întunecați.
(Magda Isanos, Toporași)

Încercuiește răspunsul corect!
1. În cuvântul rochiile există:
a) 8 litere/7 sunete; b) 8 litere/6 sunete; c) 7 litere/5 sunete; d) 8 litere/8 sunete.
2. Următoarele cuvinte sunt în ordine alfabetică în seria:
a) pomi, printre, primăvară, parcă;
b) parcă, primăvară, pomi, printre;
c) parcă, pomi, primăvară, printre;
d) printre, pomi, parcă, primăvară.
3. Sinonimul cuvântului încântători (Copacii goi mi s-au părut încântători) este:
a) fermecători; b) înmiresmați;
c) duioși;
d) triști.
4. S-a strecurat o greșeală în enunțul:
a) Pe tine te-am întâlnit.
b) Ție clar că vine la petrecere.
c) S-a gândit la mine.
d) Mie să-mi spui adevărul.
5. În următoarea serie, cuvintele pot avea accent diferit:
a) umbrele, deși; b) deși, când; c) câmpie, nouă; d) cravată, veselă.

Cuvinte alese ~ clasa a V-a

„Cartea îţi aduce şi oarecare
mângâiere. Eu să nu fi ştiut a ceti,
de mult aş fi înnebunit, câte am avut
pe capul meu… Din cărţi culegi
multă înţelepciune...”
Ion Creangă

6. Toate verbele sunt la mai-mult-ca-perfect în seria:
a) venisem, citeam;

b) am plecat, fusesem;

c) scrisei, citiseși;

d) citisem, crezuseși.

7. Există o propoziție enunţiativă, negativă în varianta:
a) Cerul era albastru.
c) Nu cred în miracole.

b) Ai văzut toporașii?
d) Ce toporași frumoși!

8. Există un substantiv articulat hotărât în enunțul:
a) O fată scrie.
c) I-am spus adevărul.

b) Niște copii aleargă.
d) Auzisem de un spectacol.

9. Există un pronume personal, formă accentuată (nonclitică) în enunțul:
a) Am ascultat-o.
b) Le-am avertizat pe fete.
c) Te-am ascultat pe tine.
d) V-a plăcut spectacolul.
10. Toate adjectivele sunt la gradul superlativ absolut în seria:
a) foarte isteț, tare deșteaptă;
c) deșteapta deșteptelor, un copil inteligent;

b) foarte mare, cel mai mic;
d) foarte trist, cuminte.

PARTEA a II-a (20 de puncte)
Găsește răspunsul corect și încercuiește-l!
1. Două trăsături ale textului literar prezente în textul dat sunt:
a) scop informativ, cuvinte cu sens figurat; b) scop estetic, precizie;
c) expresivitate, cuvinte cu sens propriu;
d) scop estetic, expresivitate.
2. Sentimentul transmis cititorului în textul dat este:
a) nostalgie;
b) bucurie;
3. Există o comparație în varianta:
a) „copacii goi”;

b) „toporașii... ca
niște firimituri;

c) tristețe;

c) „zâna primăvară”;

d) îngrijorare.

d) „ceru-albastru”.

4. În structura „Copacii goi mi s-au părut încântători” există o imagine:
a) vizuală;
b) olfactivă;
c) auditivă;
5. Două cuvinte-cheie din textul citat sunt:
a) firimituri, primăvară;

b) primăvară, toporași;

d) dinamică.

c) sac, copaci;

d) toporași, stejar.
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PARTEA a III-a (20 de puncte)
Redactează o compunere descriptivă, de minimum 150 de cuvinte, în care să inserezi câte o
imagine artistică din fiecare strofă a poeziei, surprinzând anotimpul primăvară.
Vei avea în vedere următoarele aspecte:
- folosirea adecvată a două moduri de expunere ...... 2p
- folosirea și sublinierea a patru figuri de stil ........... 4p
- dezvoltarea originală a subiectului ......................... 6p
- alegerea unui titlu expresiv .................................... 2p
- respectarea numărului de cuvinte ........................... 2p
REDACTARE
- unitatea compoziției ............................................... 1p
- ortografie ................................................................ 2p
- punctuație ............................................................... 1p

