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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,GOGA JUNIOR”
EDIŢIA a XIII-a – 6 APRILIE 2019
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.
Dormităm în iarbă, în liniștea după-amiezei adânci de vară. Spice subțiri și zdrențuite se clatină deasupra
noastră, dar nu se simte nici urmă de vânt. Câte-un cosaș de colb sare sprinten peste noi. Cerul fierbinte sclipește și se
leagănă: balonașe de lumină coboară de sus și se sparg în ochii mei. Le urmăresc, le număr...Mă dor ochii.
Margareta a început o poveste, a ncurcat-o cu alta, pe urmă a tăcut. Stă cu mâinile sub cap și se uită țintă la cer.
Pe dânsa n-o dor ochii când se uită mult în albastru. Pesemne că unde-s albaștri și ei.
Prin liniștea caldă, grea, de parcă numai un tunet ar putea-o urni din loc, răzbat, ca o părere, bătăi înăbușite de
tobă: câte două, câte două.
— Ce-o fi?
Pe strada noastră nu-i decât soare și vrăbii. Dincolo de ograda bisericii...acolo este ce este! ne uităm repede una
la alta.
— Numai de n-ar scârțâi portița!
Trecem prin ograda bisericii, cu soarele în frunte. Toba se aude tot mai aproape. Uite lume, adunată strugure în
jurul a nu știu ce...
Un om râde cu gura până dincolo de urechi, bate-n toba cu zurgălăi și cântă: ,,Joacă bine, Nicolae!”
Nicolae e o maimuță cenușie...
(Otilia Cazimir, A murit Luchi...)
Cerinţe:

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

Precizează numărul de sunete din următoarele cuvinte: adânci, urechi, cenușie.
6 pct
Transcrie două cuvinte care conţin diftongi diferiți şi un cuvânt cu hiat.
6 pct
Menționează două cuvinte cu sens figurat.
6 pct
Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: sprinten, a început, înăbușite.
6 pct
Notează valoarea morfologică și funcţia sintactică ale cuvintelor scrise îngroșat: zdrențuite, le, ochii. 6 pct
Identifică în textul dat: un substantiv comun în cazul genitiv, un verb predicativ la modul imperativ, un pronume
reflexiv în cazul acuzativ.
6 pct
Transcrie două figuri de stil diferite, precizând felul lor.
6 pct
Comentează semnificaţia secvenței: Cerul fierbinte sclipește și se leagănă: balonașe de lumină coboară de
sus și se sparg în ochii mei. Le urmăresc, le număr...
6 pct

PARTEA II (42 de puncte)

Redactează o compunere narativă de cel puțin 15 rânduri, în care să prezinți o continuare a fragmentului
dat.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 să propui un titlu expresiv/personalizat;
 să folosești, ca moduri de expunere, descrierea și narațiunea;
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 să precizezi contextul spațio-temporal;
 să ai o redactare 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!
Festivitatea de premiere va avea loc în 17 MAI 2019, ORA 12, SALA 30, CORP A.

