CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ “DOR de EMINESCU”
EDIŢIA 2019/2020
“DOR de EMINESCU”– COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA PREGĂTITOARE
CITEŞTE CU ATENŢIE TEXTUL:
CU PENETUL CA SIDEFUL
MIHAI EMINESCU
CU PENETUL CA SIDEFUL
STRĂLUCEŞTE-O PORUMBIŢĂ
CU CĂPŞORUL SUB ARIPĂ
ADORMITĂ SUB O VIŢĂ
ŞI TĂCERE E AFARĂ
LUMINEAZĂ AER, STELE.
MUTĂ-I NOAPTEA, NUMAI RÂUL
SE FRĂMÂNTĂ-N PIETRICELE.
(10p) 1. AUTORUL POEZIEI “.....................................” ESTE:
A)

B)

C)

(10p) 2. IMAGINEA CARE TE DUCE CU GÂNDUL LA POEZIE ESTE:
A)

B)

C)

(10p) 3. SELECTEAZĂ CUVÂNTUL CARE APARE ÎN TEXTUL DAT ŞI SE POATE FORMA CU
AJUTORUL LITERELOR AMESTECATE: ........................
A)
B)
C)
(10p) 4. SELECTEAZĂ CUVÂNTUL FORMAT CU AJUTORUL SILABELOR DATE ŞI CARE
APARE ÎN TEXT.
A)

B)

C)

(10p) 5. SCRIE CUVÂNTUL CORESPUNZĂTOR IMAGINII.
(10p) 6. SELECTEAZĂ CUVÂNTUL DESPĂRŢIT CORECT ÎN SILABE:
A)
B)
C)
(10p) 7. SELECTEAZĂ CUVÂNTUL MAI MIC SAU „ALINTAT”:
A)
B)
C)
(20p) 8. CUM POATE FI .............? SELECTEAZĂ CUVINTELE CARE DESCRIU .............:

Concursul şcolar de performanţă “DOR de EMINESCU”, 2019/2020
Clasele: CP, Cls.I, a II-a, a III-a, a IV-a
Toţi itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare item, iar itemul 8 se notează cu 20p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ “DOR de EMINESCU”
EDIŢIA 2019/2020
“DOR de EMINESCU”– COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I
Citeşte cu atenţie textul:
Freamăt de codru
Mihai Eminescu
Tresărind scânteie lacul
Şi se leagănă sub soare;
Eu, privindu-l din pădure,
Las aleanul să mă fure
Şi ascult de la răcoare
Pitpalacul.
Din izvoare şi din gârle
Apa sună somnoroasă;
Unde soarele pătrunde
Printre ramuri a ei unde,
Ea în valuri sperioase
Se azvârle.
Cucul cântă, mierle, presuri Cine ştie să le-asculte?
Ale păsărilor neamuri
Ciripesc pitite-n ramuri
Şi vorbesc cu-atât de multe
Înţelesuri. [......]
(10p) 1. Autorul poeziei “..............................” este:
a)
b)
c)
d)
(10p) 2. Selectează potrivit “...................................”:
a)
b)
c)
d)
(10p) 3. Desparte în silabe cuvintele:
(10p) 4. Identifică în text şi scrie cuvântul cu sens total diferit de ....................................:
(10p) 5. Selectează din text şi scrie cuvântul cu sens asemănător cu ..................................:
(10p) 6. Combină literele, astfel încât să creezi cuvinte care apar în text:
(10p) 7. Transcrie următoarele cuvinte în ordine alfabetică:
(20p) 8. Completează versurile cu acele cuvinte potrivite:
Cucul cântă, _______________, presuri Cine ştie să le-asculte?
Ale păsărilor _________________
Ciripesc pitite-n ______________
Concursul şcolar de performanţă “DOR de EMINESCU”, 2019/2020
Clasele: CP, Cls.I, a II-a, a III-a, a IV-a
Toţi itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare item, iar itemul 8 se notează cu 20p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ “DOR de EMINESCU”
EDIŢIA 2019/2020
“DOR de EMINESCU”– COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a

Citeşte cu atenţie textul:
Crăiasa din poveşti
Mihai Eminescu
Neguri albe, strălucite
Naşte luna argintie,
Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe câmpie:
S-adun flori în şezătoare
De păianjen tort să rumpă,
Şi anină-n taina nopţii
Boabe mari de piatră scumpă.
Lângă lac, pe care norii
Au urzit o umbră fină,
Ruptă de mişcări de valuri
Ca de bulgări de lumină.......
Dându-şi trestia-ntr-o parte,
Stă copila lin plecată,
Trandafiri aruncă roşii
Peste unda fermecată.

(10p) 1. În scrierea “.....................................................” sunt:
a) X cuvinte
b) X cuvinte
c) X cuvinte
d) X cuvinte
(10p) 2. Selectează din text şi scrie cuvântul cu înţeles asemănător pentru ................................ .
(10p) 3. Identifică în text şi scrie cuvântul cu înţeles opus pentru ............................................... .
(10p) 4. Scrie câte un cuvânt din text căruia să îi corespundă scrierea: CVCCV şi ................. .
(10p) 5. Scrie două întrebări ale căror răspunsuri sunt versurile: “................../.......................”.
(10p) 6. Enumeră alte două poezii scrise de poetul Mihai Eminescu.
(10p) 7. Scrie cinci cuvinte înrudite cu „.......................”.
(20p) 8. Scrie un text de cel mult 8 rânduri despre ....................................

Concursul şcolar de performanţă “DOR de EMINESCU”, 2019/2020
Clasele: CP, Cls.I, a II-a, a III-a, a IV-a
Toţi itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare item, iar itemul 8 se notează cu 20p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ “DOR de EMINESCU”
EDIŢIA 2019/2020
“DOR de EMINESCU”– LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a

Citeşte cu atenţie textul:

Sara pe deal
Mihai Eminescu
Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stelele scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.
1. Selectează din text şi scrie o ................................................................ de cuvinte cu sens opus.
2. Identifică în text şi scrie cuvântul cu înţeles asemănător pentru .............................................. .
3. Scrie toate variantele de despărţire la capăt de rând a cuvintelor.................... şi .................... .
4. Găseşte şi scrie cinci cuvinte înrudite pentru cuvântul ............................................................. .
5. Seria corectă este:
a)
b)
c)
d)
(10p) 6. Transformă cuvintele următoare în X parte de vorbire:
 .................................
- __________________________
 .................................
- __________________________
 .................................
- __________________________
 .................................
- __________________________
 ................................. - __________________________
(10p) 7. Enumeră alte cinci poezii scrise de poetul Mihai Eminescu.
(20p) 8. Scrie un text de cel mult 10 rânduri, în care să foloseşti obligatoriu cuvintele: .........................,
................... , ............................. , .................................. .
(10p)
(10p)
(10p)
(10p)
(10p)

Concursul şcolar de performanţă “DOR de EMINESCU”, 2019/2020
Clasele: CP, Cls.I, a II-a, a III-a, a IV-a
Toţi itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare item, iar itemul 8 se notează cu 20p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

CONCURSUL ŞCOLAR DE PERFORMANŢĂ “DOR de EMINESCU”
EDIŢIA 2019/2020
“DOR de EMINESCU”– LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a

Citeşte cu atenţie textul:

Ce te legeni?
Mihai Eminescu

- Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
- De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele.......

(10p) 1. Desparte în silabe cuvintele: ....................................................................................................... .
(10p) 2. Explică scrierea cuvintelor .................................... şi .................................................................. .
(10p) 3. Scrie două enunţuri în care să exemplifici scrierea cuvintelor .......................... şi ....................... .
(10p) 4. Transformă cuvântul ................................ în substantiv şi apoi, alcătuieşte cu el o propoziţie.
(10p) 5. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul ......................................... să aibă sensuri diferite.
(10p) 6. Identifică în text şi scrie un substantiv la genul feminin care nu este scris la forma literară corectă.
Integrează forma literară găsită de tine într-o propoziţie interogativă.
(10p) 7. Scrie o imagine olfactivă şi una auditivă identificate în textul dat.
(20p) 8. Scrie un text de cel mult 10-12 rânduri sugerat de poezia dată.

Concursul şcolar de performanţă “DOR de EMINESCU”, 2019/2020
Clasele: CP, Cls.I, a II-a, a III-a, a IV-a
Toţi itemii 1-7 se notează cu câte 10 puncte fiecare item, iar itemul 8 se notează cu 20p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

