
 

 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

„SORIN SIMION” 

14 aprilie 2018 

Clasa a VII-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: 

 

 Cumva, dragostea se amesteca în toate poveștile oamenilor mari. Uneori apărea în ele 

moartea, alteori politica și adesea banii. Dar dragostea apărea în toate. Și nimic din cele trei nu 

avea încă înțeles pentru mine. Pe drumurile din casă nu ne rătăceam, firește, cel mult ne 

plictiseam: urcam și coboram treptele de nu știu câte ori pe zi și, dacă le-am fi numărat, cred că 

zilnic erau sute, iar toată viața mii, zeci de mii. Tot pe niște trepte, dar nevăzute, se ajungea și în 

lumea oamenilor mari. Către ea duceau diverse tuneluri secrete care se deschideau brusc în 

lumină, într-un fulger de înțelegere, pentru ca apoi să ne întoarcă la loc, printr-o cotitură, în 

lumea noastră de zi cu zi, diferită de a lor. Pentru că, dacă îi auzeam uneori regretând cu glas 

tare că nu mai sunt copii, în ce ne privește, regretam aproape clipă de clipă că nu suntem încă 

mari, și tot ce făceau ei, mai ales treburile concrete, cum ar fi schimbatul unui bec ars, cusutul, 

zugrăvitul sau spălatul geamurilor ni se păreau niște operații infinit mai atrăgătoare decât 

bietele noastre jocuri. Eram fericiți să fim cooptați la ele. Uneori mama ne învăța cum să ne 

aranjăm șosetele, ca să poată fi puse ordonat în dulap: băgam mâna în ele și le întindeam una 

peste alta cu călcâiul netezit, una cu vârful în sus, cealaltă cu vârful în jos. Apoi rulam și la 

urmă de tot făceam un fel de scamatorie, introducând prin deschizătura de la un capăt tot ruloul, 

astfel că ne ieșea un săculeț. Oamenii mari știau o mulțime de asemenea mișcări de 

prestigitație*. A îndeplini treburi din astea era un fel de apropiere de lumea lor. Când unul, 

când altul dintre oamenii mari ne ajutau să trecem granița spre lumea lor care ne atrăgea ca un 

magnet. 

 

                                                                                                (Ioana Pârvulescu-Inocenții)   

        * PRESTIDIGITÁȚIE s. f. Arta și tehnica de a produce iluzii (optice) prin rapiditatea și agilitatea mișcărilor mâinilor; scamatorie.  

Subiectul I 

 Alege varianta corectă: A (în cazul în care afirmația este adevărată) sau F (în cazul în care 

consideri că afirmația este falsă): 

 

1. Textul aparține genului liric.                                         A / F              2p. 

2. Ideea de bază a fragmentului e reprezentată de importanţa cunoaşterii propriei case. A / F  

2p. 

3. Nararea nu se realizează dintr-un unghi obiectiv, neutru.    A / F              2p. 



 

4. Cuvântul „fulger” este folosit cu sens figurat.                A / F         2p. 

5. Textul are scop informativ.                                            A / F                   2p. 

 

Subiectul al II-lea 

 

 Limba română 

 

1. Transcrie diftongii din cuvintele următoare: uneori, apărea, îi, făceau, le-am, eram, 

ajungea ............................................................................................................... 5 p 

2. Precizează numărul de sunete din cuvintele: zeci, geamurilor, deschizătura, atrăgea, 

fulger .................................................................................................................. 5p 

3. Precizează diateza, modul, timpul şi conjugarea verbului din propoziția: Tot pe nişte 

trepte, dar nevăzute, se ajungea şi în lumea oamenilor mari. Pune apoi acest verb la modul 

imperativ, numărul plural, formă negativă, într-un enunţ adecvat.    

........................................................................................................................... 5 p 

4. Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: nimic, noastre, să fim, tot, lor 

............................................................................................................................ 5p 

5. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor scrise îngroşat în text: toate, din 

casă,tuneluri, ce, unui bec...................................................................................... 5 p 

 

 Literatura română 

 

6. Transcrie cinci figuri de stil diferite, menționează felul lor. ....................................... 5 p 

7. Indică tema abordată în acest fragment. ........................................................................ 5 p 

8. Prezintă două motive pentru care crezi că autoarea a ales titlul Inocenţii. 

............................................................................................................................ 5 p 

9. Arată semnificația expresivă pe care o au verbele (din text) la modul indicativ - timpul 

imperfect. ........................................................................................................................... 5 p 

10. Prezintă în 3 - 5 rânduri (30 - 50 de cuvinte) semnificația enunțului: Tot pe niște trepte, 

dar nevăzute, se ajungea în lumea oamenilor mari. ................................................. 5 p 

  

Subiectul al III-lea 

 

 Realizează o compunere imaginativă, de minimum 150 de cuvinte , pornind de la    

textul- suport, cu titlul - Călătorie în lumea aspirațiilor mele. ............................................. 20 p 

 Pentru a obține punctajul maxim vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 folosirea adecvată a două moduri de expunere; .............................................................. 4 p 

 adecvarea conținutului compunerii la titlul dat; .............................................................. 4 p 

 folosirea și sublinierea a patru figuri de stil diferite (cel puțin); ..................................... 4 p 

 dezvoltarea originală a subiectului; ................................................................................ 8 p 

 

Redactare: 

 Unitatea compoziției  1 p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul 1 p; coerența 

exprimării și a textului 1 p; ortografie 2 p; punctuație 2 p ; așezarea în pagină 1 p; 

respectarea numărului minim de rânduri ( pentru compunere)............................... 2 p 


