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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR”
EDIŢIA a XIII-a – 6 APRILIE 2019
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.
,,Totuși, Călătorul își spuse că un zbor de agrement cu un cal năzdrăvan nu va avea urmări grave. Așadar,
închise ochii, pregătindu-se sufletește pentru decolare. Simți aceeași emoție puternică pe care o avea de fiecare dată
când avionul se desprindea de pistă. Același gol în stomac. Și se rugă în gând ca totul să fie bine.
Când deschise ochii din nou, se trezi într-un vârtej în care cerul se unea cu pământul. Vântul rece al nopții îi
bătea drept în față, așa că nu putea să respire decât anevoie.
— Nu te uita în jos! îi strigă Făt-Frumos, simțind că strânsoarea pasagerului din spate slăbește.
— Sper să nu ne întâlnim cu vreun balaur! se auzi și glasul calului.
Deși nouă inimi năzdrăvane îi băteau în piept, de felul lui era destul de sperios.
— Nu e ruta lor obișnuită de zbor, îl liniști voinicul.
Calul, încă amețit de la fiertura de orz cu hamei, zbura haotic, în salturi dezordonate. Pentru domnul Ar
senzația era una deloc plăcută, totul se învârtea în jur, de parcă ar fi fost în șaua unui căluț de lemn din carusel.
Curând însă începu să se obișnuiască și urmă sfatul voinicului – privi doar înainte.ˮ
(Adina Popescu, O istorie secretă a Țării Vampirilor, Cartea Pricoliciului )
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Cerinţe:
Precizează numărul de sunete și de litere din următoarele cuvinte: același, cerul, fiertura.
6 pct
Desparte în silabe cuvintele următoare: respire, destul, senzația.
6 pct
Notează câte un sinonim potrivit sensului din text pentru cuvintele subliniate: puternică, liniști, haotic.
6 pct
Precizează timpul verbelor subliniate din secvența: Simți aceeași emoție puternică pe care o avea de fiecare dată
când avionul se desprindea de pistă.
6 pct
Realizează o propoziție în care substantivul senzație să fie la numărul plural, articulat hotărât.
6 pct
Precizează ce parte de vorbire este fiecare cuvânt subliniat din fragmentul următor: Deși nouă inimi năzdrăvane îi
băteau în piept, de felul lui era destul de sperios.
6 pct
Numește motivul pentru care Făt-Frumos nu crede posibilă întâlnirea cu vreun balaur.
6 pct
Formulează ideea principală a ultimului alineat.
6 pct

PARTEA II (42 de puncte)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să prezinți o întâmplare imaginară
trăită de domnul Ar, alături de calul năzdrăvan cu nouă inimi.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să introduci un nou personaj;
 să utilizezi următoarele figuri de stil: personificarea și comparația;
 să utilizezi narațiunea și descrierea ca moduri de expunere;
 să fii original în tratarea temei.
Vei primi 28 de puncte pentru conținutul compunerii și 14 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei – 2 p.;
coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.;
punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.) 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!
Festivitatea de premiere va avea loc în 17 MAI 2019, ORA 12, SALA 30, CORP A.

