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Rezultatele se vor posta pe site-ul http://cnogsibiu.ro/ după ora 20. Mulțumim pentru participare! 
Festivitatea de premiere va avea loc în 17 MAI 2019, ORA 12, SALA 30, CORP A. 

 
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR” 

EDIŢIA a XIII-a – 6 APRILIE 2019 

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: 

 

„Pârâul subteran îşi continua mersul spre o confluenţă necunoscută. Cireşarii îl foloseau ca şi până 

atunci: cărăuş cuminte, docil, un adevărat prieten în bezna aceea cu ecouri şi întrebări ameninţătoare. […] 

Harta era foarte fermă în această privinţă, şi, într-adevăr, la lumina lanternelor unite descoperiseră pe o 

distanţă destul de mare, un mal larg, mai ridicat, ferit de capriciile pârâiaşului, un mal cu podea netedă şi cu 

pereţi dezordonaţi.” 

(Constantin Chiriţă, ,,Cireşarii”) 

SUBIECTUL I - 55 de puncte 

 

1. De ce crezi că pârâul subteran era un ,,adevărat prieten” ?     5 puncte 

2. Scrie familia de cuvinte a substantivului comun ,,lumina”. (6 cuvinte)    6 puncte 

3. Transformă patru adjective, identificate în text, în substantive comune.    4 puncte 

4. Scrie cuvinte cu sens asemănător celui din text pentru: descoperiseră, dezordonaţi, capriciile, cărăuş, 

distanţă.            5 puncte 

5. Scrie cuvinte cu sens opus celui din text pentru: docil, bezna, fermă, podea, unite.  5 puncte 

6. Analizează părţile de vorbire subliniate în text.       10 puncte 

7. Formulează un enunț cu grupul de ortograme subliniate mai/m-ai și alt enunț cu grupul de ortograme 

subliniate: deal/de-al/de a-l.         5 puncte 

8. Alcătuieşte o propoziţie interogativă după schema de mai jos, în care subiectul să fie substantivul comun 

,,fermă ”, la plural: 

                    PS                 PS               Subiect                 Predicat                    PS   

                 numeral           adjectiv              subst. comun                 verb              subst. comun 15 puncte 
 

Notă: prescurtarea PS înseamnă parte secundară de propoziție 

 

SUBIECTUL al II-lea – 35 de puncte 

Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să prezinţi o aventură reală sau imaginară petrecută alături de 

cireşari, pornind din peşteră spre o câmpie înflorită dezmierdată de razele aurii. 

În compunere, vei avea în vedere: 

 alegerea unui titlu potrivit;         3 puncte 

 originalitatea în abordarea subiectului;        4 puncte 

 folosirea povestirii şi a descrierii;        10 puncte 

 înlănţuirea logică a ideilor;         3 puncte 

 folosirea expresiilor frumoase şi integrarea a trei asocieri de cuvinte din textul dat;  6 puncte 

 respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;      3 puncte 

 aşezarea corectă a compunerii în pagină şi respectarea numărului de rânduri indicat;  3 puncte 

 lizibilitatea           3 puncte 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


