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Gheorghe Lazăr
Concursulinterjudeţean deLimbași LiteraturaRomână
„DISCIPOLII LUI LAZĂR”

Ediţia a V-a, 8 aprilie 2017
Clasa a V-a

Întemeietorulînvăţământului
matematicînlimbaromână

Citeștecu atenţie textul de maijos:
,, Din fragedaluitinereţe, Leonida a visatunMizil mare, un Mizilcelpuţincapitală de district

deocamdată...Astfel, odată l-a-ntrebatprofesorul la lecţia de geografie:
- Leonido, care e capitalajudeţuluiBuzău?
- Mizilul, domnule! arăspuns cu mândrietânărulLeonida, viitorprimar al urbei sale natale.
- Nu-i adevărat, Leonido, a zisprofesorul; e Buzăul....Dar capitalajudeţuluiPrahova?
- Mizilul, domnule! arăspunshotărâtjunele.
- Nu-i adevărat, Leonido; estePloieşti! Dar a judeţuluiIalomiţa?
- Mizilul, domnule! arăspunsdisperatbăiatul.
- Nu-i Mizilul; e Călăraşi...Treci la loc!
Leonida a tăcut, încruntându-şisprâncenele – e foartesprâncenat – şi a trecut la loc. Dar dacă a
tăcut, asta nu înseamnăcă n-a gândit...”
( I.L.Caragiale, O zisolemnă)
Transcriepefoaia
de
concurs
numerelecerinţelor
precizândîndreptulfiecăruialiteracorespunzătoarevarianteicorecte de răspuns:

de

maijos,

1. Modurile de expunereexistenteîntextuldatsunt:
a) dialogb) naraţiuneşi dialog c) naraţiune, dialog, epitetd) alt răspuns
2. Înfragmentuldat, naratoruleste:
a) Leonida
b) profesorul
c) autorul d) alt răspuns
3. Întextuldat, există:
a) 1 personaj
b) 2 personaje
c) 3 personajed) alt răspuns
4. Încuvântultreci, sunt:
a) 5 litere, 5 sunete b) 5 litere, 4 sunete c) 5 litere, 6 sunete
d) alt răspuns
5. În a treiareplică, apar:
a) 2 diftongişidouăsituaţii de vocaleînhiatb) 3 diftongi
c) 3 situaţii de vocaleînhiatşi 1 diftongd) alt răspuns
6. Sinonimelecuvintelor din text :odată, profesorul, n-a gândit, suntînordine:
a) odinioară, dascălul, n-a ştiut b) cândva, învăţătorul, n-a judecat
c) cândva, dascălul, n-a judecat d) alt răspuns
7. Virgula din prima replica arerolul de a separa:
a) unsubstantivîncazulVocativ de restulenunţului
b) termeniiuneienumeraţii
c) douăpropoziţii
d) alt răspuns
8. Primeletrei substantive din text sunt,înordine, încazurile:
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a) Nominativ, Nominativ, Acuzativ
b) Genitiv, Dativ, Vocativ
c) Acuzativ, Nominativ, Acuzativd) alt răspuns
9. Cuvintelesubliniateînsecvenţa: odatăl-a-ntrebatprofesorullalecţiadegeografie, sunt:
a) articolhotărât, verb auxiliar, prepoziţiesimplă, prepoziţiesimplă
b) pronume personal, verb auxiliar, prepoziţiesimplă, prepoziţiesimplă
c) prepoziţiesimplă, articolposesiv, articolhotărât, prepoziţiesimplăd) alt răspuns
10. Următoareleverbe din text: a visat, treci...!,încruntându-(şi),suntînordine, la modurile:
a) infinitiv, indicativ, gerunziu
b) indicativ, imperativ, gerunziu
c) condiţional-optativ, imperativ, participiu
d) alt răspuns
11. Însecvenţa: Din fragedaluitinereţe, Leonidaa visatun Mizil mare, cuvintelesubliniate auînordine,
următoarelefuncţiisintactice:
a) atribut, subiect, predicat verbal, complement
b) complement, complement, predicat nominal, atribut
c) atribut, complement, predicat verbal, complement
d) altrăspuns
12. Înfragmentulsubliniatîn text, există:
a) 3 propoziţii
b) 2 propoziţii
c) 4 propoziţii
d) alt răspuns
13. Propoziţia: Treci la loc! este:
a) simplă, enunţiativă, afirmativă
b) dezvoltată, exclamativă, afirmativă
c) dezvoltată, imperativă, afirmativăd) alt răspuns
14.Rescrieenunțulurmător, corectândgreșelileexistente:
Tu nu-i apreciezipentruceeacefac,darnoicreem o bazăcasăaibe un viitorcamembrii a-i societăţi.

Timp de lucru: 75 minute
Toatesubiectelesuntobligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
SUBIECTELE AU FOST ELABORATE DE PROFESORII DIN CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ A ŞCOLII
GIMNAZIALE ,, SF. VASILE”, PLOIEŞTI

SUCCES!
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Gheorghe Lazăr
Concursulinterjudeţean deLimbași LiteraturaRomână
„DISCIPOLII LUI LAZĂR”

Ediţia a V-a, 8 aprilie 2017
Clasa a VI-a

Întemeietorulînvăţământului
matematicînlimbaromână

Citeștecu atenţie textul de maijos:

,, Era uncopilaş palid şi mărunţel şi târa pe pământul reavăn nişte ciubote grele ale unui
frate mai mare. Ridică spre mine ochi trişti, învăluiţi ca-ntr-o umbră cenuşie.
- Ce mai faci tu, măi flăcăule? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut?
- M-a trimes tătuca să le mai port! îmi răspunse el serios, cu glasu-i subţirelşi peltic,
şise opri. Oile se opriră şi ele, întorcând capetele spre călăuzul lor.
- Dar eşti tu vrednic, bre Niculăeş, să porţi un cârd de oi?
- He, sunt eu vrednic, da’ acuma n-am ce purta, sunt supărat...
- Cum se poate?şi de ce, mă rog?
- De ce?mă întrebă el, ridicând spre mine fruntea pe care sta zimţuit în neregulă păru-i
buhos; pentru că în primăvara asta tot ne-au căzut din oi; ş-acuma am rămas numai
cu acestea şase...Deşi flăcăul cu care vorbeam era numai de-o şchioapă, deşi intrase
în a opta primăvară a vieţii lui, necazul lui era adânc şi serios; zâmbetul meu pieri
pe dată.”
( MihailSadoveanu, Un omnăcăjit)
Transcriepefoaia
de
concurs
numerelecerinţelor
precizândîndreptulfiecăruialiteracorespunzătoarevarianteicorecte de răspuns:

de

maijos,

1. Textuldataparţinegenului:
a) epic b) liricc) basmd) alt răspuns
2. Modurile de expunereutilizateîn text sunt:
a) descriere, monolog, naraţiuneb) expoziţiune, naraţiune, descrierec) naraţiune, descriere, dialog d) alt
răspuns
3. Naratoruleste:
a) personajb) obiectivc) autoruld) alt răspuns
4. Însecvenţasubliniată, există, înordine, următoarele figure de stil:
a) oenumeraţie, un epitetsimplub) un epitetdublu, o comparaţiec) un epitetdublu, o comparaţie, un
epitetsimplud) alt răspuns
5. Înurmătoarelecuvinte: glasu-i, cenuşie, şchioapă,există, înordine:
a) hiat, diftong, triftong b) diftong, hiat, triftongc) hiat, hiat, diftongd) alt răspuns
6. Suntobţinuteprinderivare, cuvintele:
a) copilaş, primăvară, deasuprab) învăluiţi, toiegel, timpurie
c) cenuşie, pălărioară,suferinţăd) alt răspuns
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7. Cuvinteledar, mai, maresunt:
a) omografeb) omonimec) omofoned) alt răspuns
8. Însecvenţascrisăbolduit / îngroşatîn textexistă:
a) douăverbe copulative b) treiverbe copulative c) un verb copulativd) alt răspuns
9. În secvenţa pentru că în primăvara asta tot ne-au căzut din oi; ş-acuma am rămas numai cu
acesteaşaseexistă:
a) trei adjective pronominale b) două adjective pronominale
c) un adjectiv pronominal d) alt răspuns
10. Valorile morfologice ale cuvintelor din secvenţa ridicând spre mine fruntea, sunt, în ordine:
a) verb predicativ, prepoziţie simplă, pronume personal, substantiv comun
b) verb nepredicativ, prepoziţie simplă, pronume personal, substantiv comun
c) verb predicativ, prepozişie simplă, pronume posesiv, substantiv comun
d) alt răspuns
11. Substantivele din primul enunţ au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a) complement, complement, complement, atribut substantival
b) subiect, complement, complement, atribut substantival
c) nume predicativ, complement, complement, atribut substantival
d) alt răspuns
12. A doua virgulă din replica a treia are rolul:
a) de a despărţi termenii unei enumeraţii
b) de a despărţi un substantiv în cazul Vocativ de restul enunţului
c) de a despărţi un verb la imperativ de restul enunţului
d) alt răspuns
13. În fragmentulOile se opriră şi ele, întorcând capetele spre călăuzul lorexistă:
a) două propoziţii b) o propoziţie c) trei propoziţii d) alt răspuns
14.Rescrieenunțulurmător, corectândgreșelileexistente:
El vroiasădecidăcei de făcutfărăsăfiidiscutat cu
fiiiceluiimplicat,confruntareanemaiputândfiievitabilă.

Timp de lucru: 75 minute
Toatesubiectelesuntobligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
SUBIECTELE AU FOST ELABORATE DE PROFESORII DIN CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ A ŞCOLII
GIMNAZIALE ,, SF. VASILE”, PLOIEŞTI

SUCCES!
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Gheorghe Lazăr
Concursulinterjudeţean deLimbași LiteraturaRomână
„DISCIPOLII LUI LAZĂR”

Ediţia a V-a, 8 aprilie 2017
Clasa a VII-a

Întemeietorulînvăţământului
matematicînlimbaromână

Citește cu atențietextul de maijos:

Cu legănăriabiasimţiteşiritmice, încet-încet,
Pepajiştea din faţacasei, caişii, zarzăriişiprunii,
Înveşmântaţiînhainealbe se clatinăînfaţalunii,
Stândgataparcăsăînceapă un pas uşor de menuet.
Se cată ram cu ram, se-nchină, şi-n urmăiarăşi vin la loc,
Cochetăriişigraţiialbe, şirozegesturi, dulciarome,
Împrăştieînaer, danţulacestaritmic de fantome,
Ce-aşteaptă de un an de zileminutaasta de noroc.
Ce e de spumă, susperamuri, se face jos de catifea,
Şiastfelumbrelecăzutepepajişte par mantiigrele
Zvârlite de dănţuitoriice au rămasnuma-n dantele,
Înparcullegendarîn care s-a prefăcutgrădinamea .
(DimitrieAnghel, Balulpomilor)
1.Fragmentulaparținegenului:
a. epic
b. liric
c. pastel
d. alt răspuns
2.Măsuraversurilor din prima strofăeste de:
a. 18 silabe b. 17-18 silabe
c. 17 silabe
d. 18-19 silabe
3. Înultimulvers al primeistrofeexistă:
a. un diftongşi un hiat
b. doidiftongişi un hiat
c. doidiftongi
d. alt răspuns
4. Încuvinteleînceapăşicochetăriiexistă, înordine:
a. şaptelitere-șasesunete / zecelitere-nouăsunete
b. şaptelitere-şaptesunete / zecelitere-nouăsunete
c. şaptelitere-şasesunete / zecelitere-optsunete
d. alt răspuns
5. Încuvintelepajiște, legendar, haineaccentulesteînordinepe:
a. prima silabă, a douasilabă, prima silabă
b. a douasilabă, primasilabă, a douasilabă
c. prima silabă, a treiasilabă, prima silabă
d. alt răspuns
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6. Cuvintelesimțite,astfel,(grădina)measuntformateprin:
a. conversiune, compunere, conversiune
b. compunere, conversiune, derivare
c. compunere, compunere, conversiune
d. alt răspuns
7. ÎnstructuraŞiastfelumbrelecăzutepepajişte par mantiigrelecuvintelesubliniate au, înordine,
următoarelefuncțiisintactice :
a. Complement circumstanțial de mod, Atribut verbal, Subiect;
b. Complement circumstanțial de mod, Atribut verbal, Complement direct;
c. Complement circumstanțial de mod, Atribut adjectival, NumePredicativ
d. Alt răspuns
8. ÎnversulÎnparcullegendarîn care s-a prefăcutgrădinameaexistă: :
a. douăpronumeși un adjectiv pronominal
b. două adjective pronominaleși un pronume
c. treipronume
d. alt răspuns
9. Înultimastrofăexistă:
a. şaptepropoziții
b. şasepropoziții
c. cincipropozițiid. alt răspuns
10. Cuvintelesubliniate din ultimulvers al poezieisunt, înordine, încazurile:
a. Acuzativ, Nominativ, Genitiv
b. Acuzativ, Nominativ, Nominativ
c. Acuzativ, Acuzativ, Genitiv
d. alt răspuns
11. Cuvintelesubliniate din structurilee de spumă, parmantii, aurămasau, înordine,valoare:
a. copulativă, predicativă, copulativă
b. predicativă, copulativă, auxiliară
c. predicativă, predicativă, auxiliară
d. copulativă, copulativă, auxiliară.
12. Prepozițiile din ultimeledouăversuri ale poezieipreced:
a. atributeșicomplementeb. numaicomplemente
c. complementeşinumepredicative
d. alt răspuns
13. Cratima din structuras-a ( prefăcut) are rolul:
a. de a elida un sunet
b. de a evitaformareaunuihiat
c. de a despărţidouăpărţi de vorbirediferite
d. alt răspuns
14.Rescrieenunțulurmător, corectândgreșelileexistente:
Nu cred căvorfiiîncîntaţinepoţiiînsuşi de ceaipregătitpentruei de paşte.

Timp de lucru: 75 minute
Toatesubiectelesuntobligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
SUBIECTELE AU FOST ELABORATE DE PROFESORII DIN CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ A ŞCOLII
GIMNAZIALE ,, SF. VASILE”, PLOIEŞTI

SUCCES!
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Gheorghe Lazăr
Concursul interjudeţean de Limba și Literatura Română
„DISCIPOLII LUI LAZĂR”

Ediţia a V-a, 8 aprilie 2017
Clasa a VIII-a

Întemeietorul învăţământului
mathematic în limba română

Citește cu atenţie textul de mai jos:

Soare, pretutindeni soare,
Foc din zori până-n apus,
Și-mprejur dogoritoare,
Zori pustii fără coline.
Nici pe câmp cântări de-albine.
Nicio pasăre pe sus.
Numai groaza și fiorul
Stăpânesc pustiul loc.
Trenu-și întețește zborul,
Mai curând de-aci să scape,
Din pământ lipsit de ape
Și mustrat de-atâta foc.
(George Coșbuc- Bărăganul)
Transcrie pe foaia de concurs numerele cerinţelor de mai jos, precizând în dreptul fiecăruia
litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns:
1. Fragmentul dat aparține genului :
a) epic
b) liric
c) dramatic
d) alt răspuns
2. Ritmul primului vers este:
a) trohaic
b) iambic
c) inegal
d) alt răspuns
3. Măsura ultimelor două versuri este, în ordine, de:
a) 8-7 silabe
b) 7-8 silabe
c) 8-9 silabe
d) alt răspuns
4. În primele două versuri apar, în ordine, următoarele figuri de stil:
a) enumerație, metaforă
b) repetiție, antiteză
c) repetiție, metaforă
5. În versul Mai curând de-aci să scape apar, în ordine:

d) alt răspuns
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a) un diftong, un hiat
b) doi diftongi
c) un diftong, un triftong
d) alt răspuns
6. În cuvintele dogoritoare, pasăre, pustiul, accentul este, în ordine, pe:
a) penultima silabă, prima silabă, a doua silabă
b) penultima silabă, prima silabă,ultima silabă
c) penultima silabă, a doua silabă, a doua silabă
d) alt răspuns
7. Cuvintele dogoritoare, lipsit, atâta sunt obținute, în ordine, prin:
a) derivare cu sufix, conversiune, compunere
b) conversiune, conversiune, derivare parasintetică
c) derivare cu sufix, conversiune, conversiune
d) alt răspuns
8. Cuvintele întețește, pustii, dogoritoare au drept sinonime, în ordine:
a) sâcâie, goale, fierbinţi
b) intensifică, singuratice, fierbinți
c) insistă, goale, toride
d) alt răspuns
9. Cei doi ii din cuvântul pustii, sunt, în ordine:
a) rădăcină, desinenţă de plural
b) desinenţă de plural, articol hotărât
c) rădăcină, articol posesiv
d) alt răspuns
10. Cuvântul şi din structurile Și-(mprejur), (Trenu)-și, Și (mustrat) are în ordine, următoarele
valori morfologice:
a) adverb, pronume reflexiv, conjuncţie coordonatoare
b) conjuncție coordonatoare, pronume reflexiv, conjuncţie coordonatoare
c) adverb, conjuncţie coordonatoare, adverb
d) alt răspuns
11. În ultima strofă există:
a) șapte complemente
b) nouă complemente
c) zece complemente
d) alt răspuns
12. În strofa a doua, există:
a) două propoziţii principale
b) trei propoziţii principale și o subordonată
c) trei propoziţii principale
d) alt răspuns
13. Prin expansiunea cuvântului de albine se obține o subordonată:
a) atributivă
b) completivă directă
c) subiectivă
d) alt răspuns
14. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile existente:
Cînd un număr nu are propri să-i divizori, noi spunem căi prim dar hazliii elevi ignoră acest lucru.

Timp de lucru: 75 minute
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
SUBIECTELE AU FOST ELABORATE DE PROFESORII DIN CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ A ŞCOLII
GIMNAZIALE ,, SF. VASILE”, PLOIEŞTI

SUCCES!

2

