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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR”
EDIŢIA a XI-a – 1 APRILIE 2017
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Din depărtări de reveniri înalte
Cu soare nou ieșind din cuib de zori,
Se reîntoarce primăvara iarăși
Vâslind încet din aripi de cocori.

Cu mâinile-n pământ îngenunchiată
Răchita mulțumește ca un om,
Iar vrăbiile gureșe-și fac iarăși
Altare noi în fiecare pom.

Un mugur... zece... și cireșii iată-i,
Atinși pe frunți de harul însorit,
Copii ce sunt și vor rămâne veșnic,
Se-mbolnăvesc deodată de-nflorit.

Din rădăcinile lăsare-n adâncime
De moși, strămoși, cu oasele de var,
Un nou fior mă furnică și-mi pare
Că-mi ies din umeri frunze de stejar.”

Virgil Carianopol, Primăvară nouă
Cerinţe:
Rescrie din ultima strofă două cuvinte care să conţină diftongi diferiți şi un cuvânt cu hiat.
6 pct
Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din
prima strofă.
6 pct
Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor evidențiate: veșnic, gureșe, fior.
6 pct
Notează valoarea morfologică și funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul Se reîntoarce primăvara
iarăși / Vâslind încet din aripi de cocori.
6 pct
Menţionează modul și conjugarea verbelor subliniate în textul dat.
6 pct
Alcӑtuieşte un enunṭ în care cuvântul i sӑ aibӑ altӑ valoare morfologicӑ decât în secvenṭa Un mugur... zece... și
cireșii iată-i, precizând noua valoare morfologică.
6 pct
Precizează două elemente specifice operei lirice prezente în fragmentul dat.
6 pct
Comentează semnificaţia structurii, în 30-50 de cuvinte: Un nou fior mă furnică și-mi pare / Că-mi ies din
umeri frunze de stejar.
6 pct
PARTEA II (42 de puncte)
Redactează o compunere de cel puțin 15 rânduri în care să descrii un parc care te-a impresionat prin
farmecul lui, în timpul primăverii.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să propui un titlu expresiv;
 să prezinți patru detalii ale parcului;
 să foloseşti două figuri de stil distincte și două imagini artistice diferite, pe care le vei sublinia;
 să îți exprimi impresiile / trăirile generate de spectacolul naturii;
 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!

