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





Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru este de 50 de minute.
Cerinţele vor fi citite de învăţător.
Se admite scrierea cu litere de tipar.

NUME ELEV: ....................................................................................................

MENTOR/ŞCOALĂ: ..............................................................................

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.

“DOR de EMINESCU” - Comunicare în Limba Română, 2019/2020
Clasa I
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.

(10p) 1. Autorul poeziei “Crăiasa din poveşti” este:
a) Mihai Beniuc

b) Mihail Drumeş

c) Mihai Eminescu

d) Mihail Sadoveanu

(10p) 2. “Au urzit o umbră fină”:
a) valurile

b) lacul

c) luna

d) norii

(10p) 3. Desparte în silabe cuvintele:
 lin
- _______________________________________
 trestia - _______________________________________
(10p) 4. Identifică în text şi scrie cuvântul cu sens total diferit de ieftină:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(10p) 5. Selectează din text şi scrie cuvântul cu sens asemănător cu magică:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(10p) 6. Combină literele, astfel încât să creezi cuvinte care apar în text:
 i, r, o, n

____________________________________________________

 ă, c, n, u, r, a

____________________________________________________

(10p) 7. Transcrie următoarele cuvinte în ordine alfabetică:
roşii, ca, luna, aruncă, mari
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(20p) 8. Completează versurile cu acele cuvinte potrivite:
Lângă ___________ , pe ___________ norii
_________ urzit o umbră fină,
Ruptă de mişcări de valuri
__________ de bulgări de _____________________ ......
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