
 

 

 

 CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

„SORIN SIMION” 

14 aprilie 2018 

Clasa a VI-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: 

 

           
   Fără veste, intrați și într-o poveste. Așa, fără vorbe prea multe, unul după altul, cu mine în 

frunte. Luați-o pe poarta asta pe care scrie ,,A fost doar odată, ca niciodată”, care ne așteaptă 

desferecată. I-am spus portarului că aveți treabă pe-aici, fiindcă voi sunteți cei doisprezece pitici. 

De fapt, sunteți paisprezece (dacă-o să observe, doi dintre voi spuneți: „Suntem rezerve”). Și mai 

spuneți că sunteți în căutarea Zânei Zânelor, furată de-un zmeu din greșeală, crezând că e cine 

știe ce procopseală.  
 Atenție! Aici la fiecare pas te poți întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi 

auzit, un balaur s-a și ivit. Unul, două, trei, patru are capete șapte. Numai ca să le numeri, pierzi 

o zi și-o noapte. Ca scamatorul suflă foc pe nări. Dacă aș avea la mine țigări, i-aș ieși în 

întâmpinare, suflând și eu dintr-o țigare. L-aș învălui cu fumul, n-ar mai vedea nimic și noi ne-am 

lua drumul. Dar așa, fuga a rămas ultima noastră salvare. Luați-o voi înainte, că mie mi-e că fug 

prea tare. E pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi și albastre. Mirela, aruncă tu 

acum o gresie, să nu-și facă balaurul cine știe ce impresie. Să știe și el că noi l-am citit pe 

Ispirescu Petre și știm că apar munți înalți, numai dacă arunci în urmă cu niște pietre. Priviți-i 

acum, he, he, he! Munții au răsărit și-n vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari sunt, bată-i vina! 

Eu nu i-aș sări nici cu prăjina. Dar balaurul – cu el te pui? Ar mai sări peste încă un munte, dar 

nu-i. Nu mai rămâne decât să azvârl eu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, să se facă în 

urmă un mare ghețuș! Va aluneca pe el și va cădea. Ha, ha, ha, dacă-o să-și spargă măcar un cap 

tot e ceva. Mi s-a părut, ori 1-a trecut și n-a căzut? E lângă noi, cum bine vedem. Opriți-vă, n-are 

niciun rost să mai fugim când nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el, la un pas. De ce-o fi 

strâmbând din nas? Zice:  

  – Hei, voi sunteți din povestea Merele de aur?  

 Răsuflăm ușurați.  

  – Bată-te să te bată de balaur! Povestea Merelor de aur e pe aleea cealaltă, frățioare! N-ai văzut 

tăblița indicatoare? În concluzie, bine c-a fost o confuzie.  

                                                                         

 (Unde fugim de-acasă, Marin Sorescu) 

 

   SUBIECTUL I - 10 p. 

Notează răspunsul corect ( adevărat sau fals) la următoarele întrebări: 

1. În povestea lui Marin Sorescu sunt doisprezece pitici.                                         A/F     2p. 

2. În fragmentul selectat apar elemente preluate din literatura populară.                 A/F     2p. 



 

 

 

 

3. Substantivul frățioare din ultimul paragraf este în cazul nominativ.                     A/F            2p. 

4. În secvența dacă-o să observe, apare un verb la indicativ.                                    A/F            2p. 

5. În secvența Aici la fiecare pas te poți întâlni cu primejdia nas în nas, există un verb la infinitiv.   

                                                                                                                                    A/F            2p. 

 

SUBIECTUL AL II-LEA - 50 p. 

 

1. Scrie două argumente, ilustrate cu exemple din textul dat, prin care să justifici că fragmentul dat 

aparţine genului epic.                                                                                                                      4p. 

2. Prezintă, în 3-5 rânduri, tipul de  narator din fragmentul dat.                                                    5p. 

3. Transcrie, din textul dat, două figuri de stil diferite și numește-le.                                            4p. 

4. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificaţia următoarei secvenţe: Nu mai rămâne decât să 

zvârl eu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, să se facă în urmă un mare ghețuș! Va 

aluneca pe el și va cădea. Ha, ha, ha, dacă-o să-și spargă măcar un cap, tot e ceva.            5p                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Explică semnificaţia  semnelor de exclamație și de întrebare din secvența: Priviți-i acum, he, he, 

he! Munții au răsărit și-n vârful lor sunt oi care behăie.(...) Dar balaurul – cu el te pui?                                                                  

5p. 

6. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: desferecată, salvare, confuzie.                                                                                                                                                                                                                                                                

6p. 

7. Identifică valoarea morfologică a cuvântului -i din secvența Ar mai sări peste încă un munte, 

dar nu-i. Scrie un context în care să aibă altă valoare morfologică, precizând-o.                                                 

5p. 

8. Indică funcția sintactică a cuvintelor subliniate în text (pitici, noastre, cealaltă).                   6p. 

9. Transcrie, din textul dat, patru verbe la moduri personale diferite, precizându-le.                   4p. 

10. Identifică și transcrie din secvența următoare două cuvinte care conțin diftong și un cuvânt 

care conține  hiat: Uite, parcă ne-ar fi auzit, un balaur s-a și ivit. Unul, două, trei, patru are 

capete șapte.                                                                                                                                  6p                                                                               

 

SUBIECTUL AL III-LEA - 20 p. 

 

 Pornind de la textul-suport, scrie o compunere, de minimum 25 de rânduri, în care să-ţi 

imaginezi întâlnirea unor personaje din textul-citat cu eroul tău preferat dintr-o altă poveste.  

 În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere următoarele repere: 

-folosirea narațiunii, a descrierii și a dialogului;                                                                           6p 

-realizarea portretului fizic și moral al personajului ales de tine;                                                  6p 

-preluarea unor elemente din povestea din care face parte eroul tău;                                            4p 

-expresivitatea limbajului și originalitatea.                                                                                    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 (pentru compunere) – 1p. 

 


