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CONCURSUL „CANTEMIR - JUNIOR” 
MODELE DE SUBIECTE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a – Varianta I 

 

Subiectul I 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde cerinţelor: 

„Tocmai când scoaseră pânile din traiste, iaca un al treilea drumeţ, necunoscut, îi ajunge din 
urmă şi se opreşte lângă dânşii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie şi lui ceva de 
mâncare, căci e tare flămând şi n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra. 

- Poftim, om bun, de-i ospăta  împreună cu noi, ziseră cei doi drumeţi călătorului străin, 
căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca şi al treilea.” 

(Ion Creangă – Cinci pâini) 

A.  

     1. Propune cuvinte cu acelaşi sens pentru termenii: merinde;  drumeţ;  se roagă. 

2. Explică folosirea în textul dat a unui semn de punctuaţie şi a unui semn de 
ortografie. 

3. Identifică partea de vorbire reprezentată de cuvantul “i” (să-i deie) şi exemplifică 
într-o propoziţie, altă valoare morfologică a termenului. 

4. Analizează gramatical cuvintele: le;  străin;  ziseră. 

      B. 

          1. Precizează, într-un enunţ, trăsătura de caracter a celor doi drumeţi. 

           2. Numeşte modurile de expunere prezente în text. 

3. Explică în 2 – 4 rânduri semnificaţia enunţului final: “căci mila Domnului! unde 
mănâncă doi mai poate mânca şi al treilea.” 

Subiectul al II-lea 

Redactează o compunere de 10 – 15 rânduri care să ilustreze proverbul: “Prietenul la 
nevoie se cunoaşte” folosind naraţiunea, descrierea şi dialogul. 

Vei avea în vedere următoarele: 

- prezenţa celor trei părti: introducerea; cuprinsul; încheierea; 

- ilustrarea adecvată a proverbului; 

- propunerea unui titlu sugestiv;  

- respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie. 
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Clasa a IV-a – Varianta a II-a 

Subiectul I 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde cerinţelor : 

“Ardeau ca nişte facle vii, 
în vârf de firave tulpini. 
Îşi înălţau râzând zglobii 
obrazul roşu dintre spini. 
 
I-am adunat cu mâini avare, 
am rătăcit în seara blândă, 
umplându-mi braţele de floare 
învăpăiată şi plăpândă. 
 
Şi m-am întors într-un târziu, 
departe cîmpul rămânea 
atât de singur şi pustiu 
în urma mea. 
 
Dar când acasă-am încercat 
să-i strâng într-un aprins buchet, 
toţi macii mei s-au scuturat 
ca nişte lacrimi pe parchet.” 

        (Magda Isanos, Macii ) 

A. 

1. Desparte în silabe cuvintele: tulpini, obrazul, lacrimi, buchet. 
2. Găseşte câte un cuvânt cu sens asemănător pentru sensul din text al următoarelor 

cuvinte: învăpăiat, avare, blândă, înălţau. 
3. Identifică în textul dat două cuvinte care au acelaşi sens. 
4.  Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. 
5. Explică utilizarea cratimei în structura: acasă-am încercat 

B. 
    

1. Transcrie din text o imagine vizuală. 
2. Motivează, apelând la două argumente, că textul dat este o descriere artistică. 
3. Explică ce înţelegi prin versurile: Ardeau ca nişte facle vii/ în vârf de fragede tulpini.  

 

Subiectul al II-lea 

1.Scrie o compunere, de 12-15 rânduri, în care să prezinţi, aşa cum îţi imaginezi tu, o zi din 
viaţa unei flori. În compunerea ta foloseşte naraţiunea şi descrierea. 
   Vei avea în vedere: 

- să respecţi părţile unei compuneri; 
- să evidenţiezi aspectele cadrului surprins prin folosirea a cel puţin trei expresii 

artistice; 
- să propui un titlu adecvat; 
- să respecţi normele gramaticale, ortografice şi de punctuaţie. 
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Clasa a V-a  

 

Citeşte cu atenţie textul dat: 

 „Sus, pe pisc, se înălţa în cer albastru bradul, vestitor al vânturilor. Mai jos, în jgheab 
pietros, într-o roată de mesteceni, se strângea apa pârâului, intr-o baltă limpede. Cădea 
tremurând, lunecând pe muşchi de stâncă, se alina, se împrăştia, se liniştea într-o lumină 
care răsfrâgea cerul şi pletele luminoase ale mestecenilor, apoi iar strângea şuviţe şi ieşea 
lunecând domol pe vale, cu murmur nesfârşit.” 

(Mihail Sadoveanu, În Pădurea Petrişorului) 

Subiectul I (54 puncte) 
 
A.  
  1. Desparte în silabe cuvintele: „albastru”, „vestitor”, „mesteceni”, „pietros”.  
   (8 puncte)     
  2. Transcrie din text două cuvinte derivate cu prefix. Precizează structura. (8 puncte)                
 3. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte:  
  „(se) strângea”, „domol”. (8 puncte) 
  4. Identifică în text două atribute substantivale în cazuri diferite. (8 puncte)                                  
 
B.  Înţelegerea textului. 
  1. Transcrie din text o structură care să conţină o imagine auditivă. (6 puncte) 

2. Identifică modul de expunere prezent în text şi precizează două argumente.  
 (6 puncte)          
3. Explică prin raportare la fragmentul citat, semnificaţia enunţului: „se liniştea într-o 
lumină care răsfrângea cerul şi pletele luminoase ale mestecenilor...” (10 puncte) 

 

Subiectul al II-lea (36 puncte) 
 
Redactează o compunere descriptivă de 15-20 de rânduri în care să-ţi imaginezi o dimineaţă 
de vară în pădure.          
 În redactarea compunerii, vei avea în vedere:       
- prezentarea a cel puţin 4 imagini artistice;                                                                                                                    
- utilizarea a 4 figuri de stil diferite;         
- să ai un stil şi un vocabular adecvat conţinutului.  

 

 

Notă: 
Se  acordă 10 puncte din oficiu. 
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Clasa a VI-a 

 
Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la cerinţe: 
 
“Priveam fără ţintă-n sus- 
Într-o sălbatică splendoare 
Vedeam Ceahlăul la apus, 
Departe-n zări albastre dus, 
Un uriaş cu fruntea-n soare, 
De pază ţării noastre pus. 
Şi ca o taină călătoare, 
Un nor cu muntele vecin 
Plutea-ntr-acest imens senin 
Şi n-avea aripi să mai zboare! 
Şi tot văzduhul era plin 
De cântece ciripitoare.” 
                                                                                                    (Vara – George Coşbuc) 
  
Subiectul I 
A. 
Găseşte sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: zare, taină, uriaş, văzduh; 

     Identifică în text două cuvinte care conţin hiat şi două cuvinte care conţin diftong; 
     Indică în textul suport două cuvinte care şi-au schimbat valoarea morfologică; 
     Precizează cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din versurile: 

“Şi tot văzduhul era plin 
   De cântece ciripitoare.” 
  Explică utilizarea cratimei din ultimul vers; 
 
     B. 
     Identifică o figură de stil din primele şase versuri şi explică rolul ei in text; 
     Precizează modul de expunere prezent în fragment şi menţionează două argumente,  

folosind exemple din text (maximum 10 rânduri); 
     Explică în 3-5 rânduri înţelesul ultimelor două versuri ale fragmentului; 
 
    Subiectul al II-lea 

 
     Pornind de la textul suport, redactează o compunere descriptivă, de 10-15 rânduri, în  

care să prezinţi o dimineaţă de vară, la munte. În compunerea ta, vei avea în vedere  
următoarele elemente: 
- să formulezi un titlu sugestiv; 
- să foloseşti modul de expunere adecvat; 
- să utilizezi  două figuri de stil şi două imagini artistice învăţate; 
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 
- să te înscrii în limita spaţiului indicat; 

 

 


