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CONCURSUL „CANTEMIR - JUNIOR” 
26 martie 2016 

 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA 

Varianta 1 
 

Ediția a VIII-a 
 
 
 
Subiectul I (50 de puncte) 
Citeşte cu atenţie  textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos: 
 
   ,,Și privindu-l, mă gândeam la spusele lui. Voiam să-i spun o vorbă de mângâiere. 
Dar el se întoarse spre mine. [...] 
    După aceea, dintr-o dată, plutirăm lin și intrarăm sub bolțile mari de sălcii. 
    Soarele da în asfințit, o pulbere de aur se strecura prin pletele verzi și tremura în 
flori de lumină pe pânza neclintită și întunecoasă a apei. Ramurile, împreunându-se, 
deschideau arcade negre, sub care treceam într-o liniște nețărmurită, lăsând o 
cărare de solzi de oțel în urma luntrii. 
    Și ne oprirăm între două sălcii scorburoase, adăpostiți de ramuri dese care 
curgeau de sus până jos în luciul bălții. În față aveam o oglindă uriașă, în care 
soarele se învolbura într-un cuibar de foc, între două ziduri de trestii, ce-și clătinau 
ușor vârfurile sub o boare de-abia simțită." 
      
                                                         (Mihail Sadoveanu – Păcat boieresc) 
 
     

1. Precizează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: gândeam, lin, se 
strecura, uriașă                                   (10 puncte) 

2. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre următoarele ortograme: cei, ce-i, 
odată, o dată.                                                                        (10 puncte) 

3. Stabiliți funcția sintactică a cuvântului lui. Alcătuiește un enunț în care același 
cuvânt să aibă altă funcție sintactică.                                    (10 puncte) 

4. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: plutirăm, liniște, ne, 
scorburoase.                                                                          (10 puncte) 

5. Alcătuiește o propoziție după schema: S + Pv + C + C + A           
       (10 puncte) 
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Înțelegerea textului 
 
Subiectul al II-lea (10 de puncte) 
 

1. Explică, în 4-6 rânduri, semnificația următoarei secvențe: ,, În față aveam o 
oglindă uriașă, în care soarele se învolbura într-un cuibar de foc, între două 
ziduri de trestii, ce-și clătinau ușor vârfurile sub o boare de-abia simțită." 
 
 

Compunere imaginativă 
 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Alcătuiește o compunere imaginativă, de 10-15 rânduri, în care să prezinți aventura 
unui spiriduș într-un oraș construit din cărți. 
 
 Vei avea în vedere: 
  

- alegerea unui titlu sugestiv; 
- redactarea unui conținut adecvat cerinței formulate; 
- utilizarea narațiunii și a descrierii ca moduri de expunere; 
- respectarea regulilor de scriere corectă; 
- respectarea numărului de rânduri indicat. 

 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru: 45 minute 
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CONCURSUL „CANTEMIR - JUNIOR” 
26 martie 2016 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA 
 

CLASA a IV-a 
Ediția a VIII-a 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 
 
Varianta 1 

 
Subiectul I (60 puncte) 
 
1. Menționarea fiecărui sinonim corect: 2,5puncte × 4 
2. Alcătuirea enunțurilor corespunzătoare: 2,5 puncte × 4 
3.Menționarea funcției sintactice potrivite: 2,5 puncte;  
alcătuirea enunțului corespunzător: 2,5 puncte; 
4. Indicarea valorii morfologice potrivite: 2,5 puncte × 4 
5. Alcătuirea schemei potrivite: 2,5 puncte; 
 
Subiectul al II-lea (10 puncte) 
 
   1. Explicarea pertinentă a frazei: 10 puncte 
       Încercare de explicare: 5 puncte 
 
Subiectul al III-lea (30 puncte) 
 
     - alegerea unui titlu sugestiv; (4 p) 

- redactarea unui conținut adecvat cerinței formulate/conținut parțial adecvat; (5 
p/2 p) 

- viziune originală în abordarea temei; (5 p/2 p) 
- respectarea numărului de rânduri indicat. (2 p) 

 
Redactare (14 puncte) 
- unitatea compoziției; (3 p) 
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul; (3 p) 
- coerența textului (3 p) 
- ortografie (3 p)  
 0-1 greșeli- 3 puncte; 2-3 greșeli - 2 puncte; 4 greșeli - 1 punct; peste 4 greșeli - 0 
puncte; 
- punctuația și așezarea în pagină (2 p) 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


