
 
  
 

 

 CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

„SORIN SIMION” 

14 aprilie 2018 

Clasa a V-a 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

Total: 100 de puncte.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 Citește cu atenție următorul text și răspunde cerințelor formulate în sarcinile de 

lucru: 

Prima doamnă, Haliţă, a fost rea, nu ca Toth, cea de-a doua, care n-a zis niciodată că-s 

proastă ca noaptea. Şi nici nu m-a scos la tablă să mă facă de ruşine în faţa copiilor. Şi să       

le-arate că-s aşa grea de cap că nu pot birui nici socotelile cu plus. Darămite pe cele cu minus, 

unde-ţi trebuie minte, nu glumă. Şi de ce mă adusese acolo mama ca să-i stau ei, doamnei 

Haliţă, pe cap? N-avea destui treizeci? Ce să se mai facă, că nu ţinea în mânecă nicio vrajă. 

Până şi ţigănuşul ăla, de pe Ştează, tot fusese în stare să ajungă până-ntr-a patra. Pe când eu, 

oricât de cuminte eram, nici nu mai conta, prea mă arătam mototoală. Şi s-o zică pe-a dreaptă, 

ar fi trebuit să-şi dea seama de asta şi mama, rămăsesem cu totul de căruţă. Mă găseam, şi vă 

asigur, nu e nimeni de vină, mult mai înapoi decât alţii. Păi s-ar plânge ea dacă nu i-aş fi dat 

încontinuu dureri de cap? Degeaba ştiam că ăsta e a, sau b, sau m dacă nu vedeam că toate sunt 

litere şi că puse laolaltă fac nişte cuvinte. Nu-mi folosea deloc atenţia, nu, problema era că nu 

putea să-mi toarne ştiinţa în cap cu lopata. Exact! După aproape un an, nu eram în stare să 

socotesc cât fac zece cu şapte. Nu c-aş fi fost rea, nici vorbă, sau brânză bună în burduf de 

câine, nu, nu… Ei una i se părea e-vi-dent (ce mai cuvânt!) că mama n-ar fi trebuit să se 

grăbească. Mai bine mă mai ţinea încă un an, că mai erau şi alţii care intrau mai târziu. Uite, 

Victoriţa, din cauză că făcuse operaţiile acelea ca să nu rămână şchioapă, pierduse un an. Dar 

asta i-a folosit, că acum mergea ca oamenii şi a ajuns şi cea mai bună din clasă. Nu că asta ar fi 

fost posibil cu mine… 

-  Ştiţi ce, mai bine o mai duceţi din nou la evaluare. Eu sunt sigură că nu e făcută pentru 

şcoală. 

Dar, dacă n-ai carte, n-ai parte. Aşa e proverbul şi, până acum, cu fraţii mei, n-am fost 

deloc cea mai proastă. Puteam să topesc, să mă ascund, să fug repede ca un purcel, să fiu raţă 

sau vânător. Chiar dacă la spital au zis că n-o să  merg niciodată. Şi n-o să mă pot ridica 

singură din pat, şi mama o să aibă mare noroc dacă n-o să rămân paralizată şi dacă o să ajung 

să-mi folosesc braţele. Şi uite ce bune sunt, pot să-mi dau palme. Pot să mă învineţesc pe obraz. 

                                                                                              

 

 

 ( Pelinul negru – Ioana Nicolaie) 



 
  
 

Subiectul I – 10 puncte 

Citeşte fiecare afirmaţie şi scrie litera A, dacă răspunsul este adevărat, sau litera G, dacă 

îl consideri  greşit. 

1. A/G. Doamna Toth n-a spus niciodată despre fetiţă că este proastă ca noaptea.        2p. 

2. A/G. Învăţătoarea este foarte mulţumită de fetiţă.                                                      2p. 

3. A/ G. Fetiţa se descurcă foarte bine la şcoală, pentru că este atentă.                          2p. 

4. A/ G. Victoriţa face mai multe operaţii ca să nu rămână şchioapă.                            2p. 

5. A/ G. Doctorii au spus despre fetiţă că nu va merge niciodată.                                  2p. 

 

Subiectul al II-lea – 50 de puncte 

 

1. Scrie două argumente prin care să justifici că fragmentul aparţine unui text literar. 4p. 

2. Prezintă, în 3-5 rânduri, personajul principal al fragmentului.                                   5p. 

3. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificaţia următoarei secvenţe: Nu c-aş fi fost rea, nici 

vorbă, sau brânză bună în burduf de câine, nu, nu… .                                               5p. 

4. Formulează două idei principale din fragmentul dat.                                                 4p. 

5. Formulează un enunţ în care să evidenţiezi gândurile şi sentimentele pe care 

protagonista le are faţă de învăţătoare.                                                                       5p. 

6. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: să arate, mototoală, s-ar 

plânge.                                                                                                                        6p. 

7. Transcrie, din ultimul paragraf, câte un verb la următoarele timpuri: prezent, viitor, 

perfect compus şi imperfect.                                                                                      8p. 

8. Scrie două enunţuri în care verbul a merge să aibă sensuri diferite de sensul din 

enunţul: ...că acum mergea ca oamenii...  .                                                                4p. 

9. Transcrie primul predicat şi primul subiect din enunţul: Nu-mi folosea deloc atenţia, 

nu, problema era că nu putea să-mi toarne ştiinţa în cap cu lopata.                         4p. 

10. Alcătuieşte două enunţuri în care substantivul doamnă, articulat hotărât, respectiv 

nehotărât, să îndeplinească funcţia de atribut.                                                            4p. 

 

Subiectul al III-lea – 20 de puncte 

Pornind de la textul-suport, scrie o compunere, de minimum 20 de rânduri, în care să-ţi 

imaginezi că eşti una dintre colegele protagonistei din fragmentul selectat. În compunerea ta, 

trebuie: 

- să relatezi o întâmplare;                                                                                             6p. 

- să surprinzi trăsături fizice şi morale( minimum cinci) ale personajelor;                  6p. 

- să evidenţiezi sentimentele tale pentru fetiţă;                                                            4p. 

- să utilizezi un limbaj artistic expresiv.                                                                       4p. 

Redactarea – 10 puncte: registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 2p.; coerenţa textului – 

1p.; ortografie – 2p.; punctuaţia – 2p.; aşezarea în pagină şi lizibilitatea – 2p.; respectarea 

numărului minim de rânduri – 1p. 


