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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR”
EDIŢIA a XI-a – 1 APRILIE 2017
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:
„Spune puiul: Mama mea
Nu-i nici leneşă, nici rea,
Dar e tristă, vai de ea,
Căci îi fac ruşine multă
Fraţii mei şi n-o ascultă,
Că de-i cheamă, fug pe-afară,
Şi de-i prinde, plâng şi zbiară,

Şi de-aceea-s nespălaţi
Şi desculţi şi nemâncaţi.
Dar eu stau cu mama mea
Şi mi-i drag s-ascult de ea
Şi de-aceea sunt moţat
Că-s cuminte şi curat.”
Elena Farago - Puişorul moţat

SUBIECTUL I - 50 de puncte
1. Ce spune puiul moţat despre mama lui?
6 pct
2. Enumeră trei acţiuni ale fraţilor neastâmpăraţi.
6 pct
3. Cum se consideră puişorul moţat?
6 pct
4. Desparte în silabe cuvintele: ascultă, desculţi, plâng.
6 pct
5. Alcătuieşte câte un enunţ folosind ortogramele: nu-i, n-o, mi-i, de-i.
8 pct
6. Selectează: un substantiv la numărul plural, un adjectiv la numărul singular, un verb, un pronume.
8 pct
7. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru: spune, tristă, fug, zbiară.
4 pct
8. Construieşte două enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului „pui” şi precizează partea de vorbire prin care este
exprimat cuvântul dat.
6 pct
SUBIECTUL al II-lea - 15 puncte
Rescrie textul corect:
Liana sa urcat în patul muale. Era tare necăjită pentru că răcise. Nu se m-ai putea juca cu ceilanţi copiii.
Trebuie să i-a medicamente amare şi să stea în casă. Bunica s-a ia spus că ie bine să bea multe licide. Mama a venit cu
o cană de ceai şi o încurajă:
— Bia fetiţa mea. Poate îţi v-a trece durerea de gât! Ceaiul e prea fierbinte! Spune Liana.
SUBIECTUL al III-lea – 25 de puncte
Redactează portretul mamei tale în cel puţin15 rânduri.
În compunere, vei avea în vedere:
 alegerea unui titlu potrivit;
 folosirea descrierii (însuşiri fizice şi sufleteşti);
 utilizarea expresiilor frumoase;
 respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
 aşezarea corectă a compunerii în pagină.

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

