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Rezultatele se vor posta pe site-ul http://cnogsibiu.ro/ după ora 20. Mulțumim pentru participare! 
 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR” 

EDIŢIA a XI-a – 1 APRILIE 2017 

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. 

 
„Baloane mari de spumă albă prin grădini 

(Și zarzărul, și vișinul, și perii) 

Stau gata să se-nalțe din tulpini 

Spre cerul primăverii... 

 

Caisul nostru s-a gătit la poartă 

Cu panglici albe, ca-n tablouri vechi, 

Și cu zulufi de floare la urechi, 

Cum astăzi nicăieri nu se mai poartă. 

 

Pe strada mare, 

Ies flori înalte la plimbare 

În rochii de sezon, ușoare, 

Cu toate că-i o vreme așa de schimbătoare.(...) 

 

Departe, în azurul dintre nori, 

S-arată bifurcat pe cer 

Un șir subțire de cocori, 

O escadrilă de pe vremea lui Homer...”

George Topârceanu, Aprilie 

Cerinţe: 

1. Precizează numărul de sunete din următoarele cuvinte: cerul, panglici, nostru.   6 pct 

2. Transcrie două cuvinte care conţin diftongi diferiți şi un cuvânt cu hiat.    6 pct 

3. Transcrie două cuvinte derivate, explicând modul de formare.     6 pct 

4. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: să se-nalțe, nicăieri, subțire. 

              6 pct 

5. Notează valoarea morfologică și funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul „Baloane mari de spumă 

albă prin grădini / stau gata să se-nalțe din tulpini”.       6 pct 

6. Precizează cazul substantivului primăverii din prima strofă; alcătuieşte o propoziție în care substantivul dat să se 

afle în cazul dativ.           6 pct 

7. Transcrie două figuri de stil diferite, precizând felul lor.      6 pct 

8. Comentează semnificaţia structurii Ies flori înalte la plimbare / În rochii de sezon, ușoare, / Cu toate că-i o 

vreme așa de schimbătoare.          6 pct 

 

PARTEA II (42 de puncte) 

Redactează o compunere de cel puțin 15 rânduri în care să descrii o grădină care te-a impresionat prin 

frumusețea ei, în timpul primăverii. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
 să propui un titlu expresiv/personalizat; 

 să prezinți patru detalii ale grădinii; 

 să integrezi structura caisul nostru s-a gătit la poartă cu panglici albe, ca-n tablouri vechi; 

 să foloseşti două figuri de stil distincte și două imagini artistice diferite, pe care le vei sublinia; 

 să ai o redactare adecvată cerinţei formulate. 

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