LICEUL TEORETIC „AL. I. CUZA” IAŞI
CONCURSUL CHEIA SUCCESULUI
Ediţia a X-a, 25 martie 2017
Limba şi literatura română
Clasa a IV-a
Citeşte cu atenţie textul următor:
Motoşel şi Botoşel
de Ana Blandiana
Motoşel şi Botoşel
Erau doi pisoi la fel.

Numai când făcea vreun rău
Era leit frate-său.

Nu-i deosebeam decât
După-o pată de pe gât,

Când vreo boacănă făcea,
Nimeni nu-l deosebea:

Iar alteori, mai degrabă,
După-o pată de pe-o labă.

Cu labă şi gât pitite,
Torcea fără să ezite

Botoşel avea în plus
Pata jos şi dunga sus.

Şi suav, cu glas înalt
Se jura că-i celălalt.

Când voia să se prezinte,
Scotea gâtul înainte,

Pe când bietul Motoşel
Lua bătaie pentru el.

Iar când iesea la raport,
Dădea laba paşaport.
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Înţelegerea textului (8p):
1. Găseşte câte un cuvânt care să aibă acelaşi sens precum cel al următoarelor cuvinte din
text: leit, boacănă, a ezita, suav. (2p)
2. Prezintă, în 6 rânduri, ce trăsături (fizice şi morale) are pisoiul Botoşel şi
argumentează-le. (6p)
B. Limbă şi comunicare (23p)
3. Alcătuieşte câte un enunţ în care următoarele cuvinte să se ortografieze altfel decât în
poezia Motoşel şi Botoşel de Ana Blandiana: decât, la, numai, că-i, iar. (5p)
4. Desparte în silabe cuvintele: doi, alteori, vreun, boacănă. (2p)
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5. Transcrie din poezia dată câte două cuvinte pentru fiecare dintre categoriile de mai jos.
Precizează în dreptul fiecăruia în ce categorie se încadrează. (5p)
Substantive la
singular

Adjective

Numerale
cardinale

Predicate verbale

Complemente

6. Analizează gramatical următoarele cuvinte subliniate din textul poeziei de Ana Blandiana: doi,
de pe gât, boacănă, torcea, pentru el. (5p)
7. Construieşte un enunţ după schema: C+A+A+P+S+A. (6p)
C. Scrierea imaginativă (14p):
8. Scrie o povestire, de 15 rânduri, urmărind şirul imaginilor de mai jos. Dă un titlu
sugestiv compunerii tale şi foloseşte 3 expresii deosebite pe care să le subliniezi.

Timp de lucru: 45 minute
Total puncte: 45
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LICEUL TEORETIC „AL. I. CUZA” IAŞI
CONCURSUL CHEIA SUCCESULUI
Ediţia a X-a, 25 martie 2017
BAREM - Limba şi literatura română
Clasa a IV-a
1.

Identificarea corectã a cuvintelor cu acelaşi sens: identic/întocmai, gafã/nerozie, a se codi/a şovãi/a
pregeta, delicat/graţios – 2p/ 0.5p itemul;

2.

Trăsăturile fizice şi morale ale pisoiului Botoşel – 3p; argumentele – 3p;

3.

Alcãtuirea corectã a enunţurilor cu ortogramele cerute - 5p/ 1p itemul;

4.

Despãrţirea corectã a cuvintelor în silabe - câte 0.5p pt fiecare cuvânt, 0.5px4=2p
doi, al-te-ori, vre-un, boa-cã-nã

5.

Identificarea în text a celor 2 cuvinte pentru fiecare categorie gramaticalã 0,5px10=5p

6.

1p pentru fiecare analizã gramaticalã corectã - 5p; 0.5p/item pentru analizã parţial corectã
(doi= numeral cardinal, gen masculin, plural, atribut; de pe gât= substantiv comun, genul neutru, singular,
atribut; boacãnã= substantiv comun, genul feminin, singular, complement; torcea= verb, timpul trecut,
persoana a III-a, singular, predicat verbal; pentru el= pronume personal, persoana a III-a, singular,
masculin, complement)

7.

Construirea corectã a propoziţiei dupã schema datã – 6p (1px6)
Exemplu: „În pãdurea fermecatã şi strãveche trãia o vrãjitoare rea.”

8.

Scrierea imaginativã


Conţinutul compunerii (10p):

a) originalitatea titlului- 2p; titlul nesemnificativ şi fãrã conexiune cu conţinutul compunerii
1p, absenţa titlului 0p;
b) utilizarea informaţiilor din toate cele opt ilustraţii 0,25px8=2p;
c) originalitatea ideilor 2p;
d) integrarea a trei expresii deosebite şi subliniate 3p;
e) prezenţa celor trei pãrţi ale compunerii (introducere, cuprins, încheiere) 1p


Exprimarea (4p) – structurarea ideilor – 1p, coerenţa şi logica – 1p, punctuaţia – 0,5p,
ortografia – 1p, aşezarea în paginã /vocabular adecvat – 0,5p.

TOTAL: 45p
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