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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR”
EDIŢIA a XII-a – 21 APRILIE 2018
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA a VI-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.
„Iar proiectul a fost un MARE succes. Ni l-am asumat ca proiect conceput în pereche. Desigur, toți din clasă
stăteau cu ochii pe noi și fetele își dădeau coate. Pe Cleo o vedeam cum urmărește absorbită, parcă nu îi venea să creadă
totuși. Să creadă că am lucrat împreună cu Alina. Care a prezentat prima parte.
Mie mi-a revenit, foarte atent calculat, rolul de a prezenta a doua parte. Nici Alina nu știa că am de gând să trec
dincolo de proiectul propriu-zis. Am lăsat pentru ultima secvență prezentarea unui canion. Pe care l-am asociat cuvântului
posadă, explicându-le că în trecut denumea o formă de relief asemănătoare. Și că o asemenea posadă a jucat un rol
important în trecut. Că a marcat un moment de răscruce. Un moment în care omul a luat natura ca aliat în lupta sa. Și că
natura, cu formele ei de relief, i-a asigurat victoria. Și că așa s-a născut un stat independent. Țara Românească. Și că noi
suntem stră-stră-stră-stră-nepoții acelor oameni. Care acum călătoresc în spațiu și cercetează relieful unor orizonturi
necunoscute.”
Horia Corcheș, Istoria lui Răzvan
Cerinţe:
1. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: pereche, acelor, cercetează.
6 pct
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare selectate
din secvența: Mie mi-a revenit, foarte atent calculat, rolul de a prezenta a doua parte.
6 pct
3. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor evidențiate: absorbită, a marcat, victoria.
6 pct
4. Notează valoarea morfologică și funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul Pe care l-am asociat
cuvântului „posadă”, explicându-le că în trecut denumea o formă de relief asemănătoare.
6 pct
5. Formulează câte un enunț în care termenul subliniat în strucura Pe Cleo o vedeam să aibă alte trei valori
morfologice, pe care le vei preciza.
6 pct
6. Construiește enunțuri în care substantivul aliat în cazul acuzativ să îndeplinească trei funcții sintactice diferite,
pe care le vei preciza.
6 pct
7. Precizează două trăsături specifice operei epice prezente în fragmentul dat, exemplificându-le.
6 pct
8. Comentează semnificaţia structurii, în 30-50 de cuvinte: Care acum călătoresc în spațiu și cercetează relieful
unor orizonturi necunoscute.
6 pct
PARTEA II (42 de puncte)
Redactează un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară,
despre cum te-ai împrietenit cu un copil venit din alt județ, prezentându-i un loc cu semnificație istorică.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să propui un titlu expresiv;
 să relatezi întâmplarea, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să numești două repere spațio-temporale;
 să îți exprimi sentimentele generate de noua prietenie;
 să ai redactarea adecvată cerinţei formulate.

Notă: 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute.
Rezultatele se vor posta pe site-ul http://cnogsibiu.ro/ după ora 20. Mulțumim pentru participare!

