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 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR” 

EDIŢIA a XII-a – 21 APRILIE 2018 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA a IV-a 
 

Motto: „ E sărbătoare pe câmpie, şi-n suflete e sărbătoare, 

 Învie firele de iarbă sub ploaia razelor de soare.” Octavian Goga, E sărbătoare 

 

Citeşte cu atenţie următorul text: 

 

Ȋn toată dimineaṭa, când ieṣeau în curte, copiii se apropiau de salcâmi. Salcâmii înalṭi, cu toate crengile 

plecate de greutatea florilor, păreau niṣte candelabre uriaṣe cu atâtea lumini câṭi struguri albi aveau. Ȋn ei se ṭesea 

zborul ṣi zumzetul necurmat al muṣtelor de aur, ca un imn de slavă a unor fiinṭe aeriene, nevăzute. Mireasma 

florilor albe se vărsa ṣi umplea lumea întreagă…. 

Petriṣor ṣi Anicuṭa priveau cum ṭes albinele, cum se grăbesc de pe o floare pe alta, cum intră în câte una 

de aproape nu se mai văd….  

Pe uliṭa lor nu mai erau alṭi salcâmi. Cum înfloreau, copiii din vecini se strecurau în curte să vadă ṣi ei 

minunea. 

(Salcâmi în floare - adaptare după Ion Agârbiceanu) 

SUBIECTUL I (65p):  

1. Transcrie un enunț ȋn care se precizează locul întâmplării.      2p 

2. Explică, în 2-3 rânduri, înṭelesul următorului enunṭ: „Salcâmii înalṭi, cu toate crengile plecate de greutatea florilor, 

păreau niṣte candelabre uriaṣe cu atâtea lumini câṭi struguri albi aveau.”    5p 

3. Scrie câte un cuvânt cu același sens pentru cuvintele: necurmat, imn, uliṭă, mireasmă.  8p 

4. Scrie forma corectă de singular ṣi plural, pentru masculin ṣi feminin, a adjectivului ,,înalt”, aṣezat înaintea unui 

substantiv. (4 forme)           8p 

5. Precizează ce părṭi de vorbire ṣi de propoziṭie reprezintă fiecare dintre cuvintele subliniate din text ṣi analizează-le.

             20p 
6. Construieṣte două enunṭuri în care cuvântul ,,uriaṣ’’ să reprezinte părṭi de vorbire diferite. Precizează-le.     6p 

7. Formează câte un substantiv, un adjectiv ṣi un verb din familia substantivului ,,floare”.   6p 

8. Alcătuieṣte propoziṭii în care verbul ,,a lua” la timpul prezent să fie la:     10p 

     - persoana I, număr singular; 

     - persoana I, număr plural; 

     - persoana a II-a, numărul singular; 

     - persoana a III-a, numărul singular. 

 

SUBIECTUL II (25p): 

Redactează o compunere de cel puţin 15 rânduri în care să prezinți o întâmplare a unei albinuṭe care 

ajunge în Pădurea Fermecată. 

În compunere, vei avea în vedere: 

 alegerea unui titlu potrivit; 

 originalitatea în abordarea subiectului; 

 folosirea povestirii şi a descrierii; 

 înlănţuirea logică a ideilor; 

 folosirea expresiilor frumoase; 

 respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie; 

 aşezarea corectă a compunerii în pagină. 

Notă: 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute.   
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