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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR” 

EDIŢIA a XII-a – 21 APRILIE 2018 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA a V-a 
 

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

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

 
PARTEA I (48 de puncte) 

 
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie pe foaia de concurs răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos.

 

,,Ce spaimă, ce emoții și ce scandal: 

A descoperit printre cărți un șoarece intelectual! 

 

La început, ca să nu pară 

Că are gusturi prea ciudate, 

A mâncat într-o doară 

Cartea de bucate. 

 

Apoi, ca să nu mă sperie prea tare, 

Câtva timp a înfulecat numai dicționare; 

 

Ba, ca să-și mascheze tendințele intelectualiste, 

Vreo lună s-a mulțumit cu romane polițiste. 

 

Și a dus ipocrizia mai departe, 

Încât a jurat să nu se mai atingă de nicio carte. 

 

Dar n-a rezistat mai mult de o zi 

Și a început să ronțăie poezii. 

 

Ba, pentru că îl tentează drumul spre glorie, 

A înghițit și câteva cărți de istorie, 

 

Iar tabla înmulțirii fiindu-i simpatică, 

A gustat și din câteva cărți de matematică.ˮ 

  

Ana Blandiana, În bibliotecă

 

Cerinţe: 

1. Precizează numărul de sunete și de litere din următoarele cuvinte: început, ciudate, mascheze.  6 pct 

2. Desparte în silabe cuvintele scrise îngroșat în text: descoperit, dicționare, tabla.    6 pct 

3. Notează câte un sinonim potrivit sensului din text pentru cuvintele subliniate.    6 pct 

4. Precizează ce parte de vorbire este fiecare cuvânt subliniat din fragmentul următor: Iar tabla înmulțirii fiindu-i 

simpatică,/A gustat și din câteva cărți de matematică.       6 pct 

5. Într-un enunț, pune adjectivul simpatică la gradul comparativ de superioritate.    6 pct 

6. În câte un enunț folosește substantivul poezie, astfel încât să fie, pe rând, subiect și atribut.  6 pct 

7. Transcrie două personificări din textul dat.        6 pct 

8. Comentează semnificaţia primelor două versuri ale poeziei.      6 pct 

 

PARTEA II (42 de puncte) 

Redactează o compunere de cel puțin 15 rânduri, în care să prezinți o întâmplare imaginară trăită de tine, 

alături de un personaj îndrăgit dintr-o operă literară. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

 să propui un titlu expresiv/personalizat; 

 să inserezi o personificare și o comparație, pe care le vei sublinia; 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

 să precizezi contextul spațio-temporal; 

 să ai o redactare adecvată cerinţei formulate. 

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

 



 


