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Model de subiect pentru olimpiada
de limbă, comunicare și literatură română
Clasa a IV-a

FIŞĂ DE LUCRU
Faza județeană

Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde corect cerinţelor de mai jos:
,,Dervișul, ca orice om cinstit, își conduse vechiul vecin în grădina mănăstirii pentru a discuta în liniște,
așa cum fusese rugat. Invidiosul atât a așteptat și, cum se apropiară de fântâna grădinii, îl împinse pe
derviș peste marginile ei și îl aruncă în adâncul întunecat. Fericit și mulțumit de ceea ce făcuse, invidiosul
porni repede către casă, fără a se mai uita înapoi.
Numai că fântâna cea adâncă nu era o fântână oarecare. Era un tărâm locuit de zâne și de duhuri
care l-au prins pe derviș și l-au purtat pe brațe până la capătul ei. Aici era întuneric beznă. Nu se vedea
și nu se auzea nimic. La un moment dat, însă, bărbatul auzi o voce care spunea: Știți voi oare de câtă
stimă se bucură acest om cinstit, pe care tocmai l-ați salvat? Este atât de cunoscut și de apreciat, încât
însuși sultanul va veni mâine la el să-i ceară ajutor. Prințesa, fiica sa, este posedată de duhul Maimun,
fiul lui Dimdim, care s-a îndrăgostit de ea. Iar eu știu foarte bine ce ar putea face acest derviș pentru a
o vindeca.”
Povestea invidiosului şi a invidiei - poveste arabă, DOXI nr. 1 (132)
SUBIECTUL I (40 PUNCTE)
1. Răspunde la întrebări:
•Ce fel de text este fragmentul de mai sus? Argumentează răspunsul.
•De ce crezi că era invidios vecinul dervişului?
•Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în text.
•Descoperă în text cuvinte cu înţeles opus pentru: nemulţumit, se îndepărtară, zarvă, noul,
mâhnit.
•Formulează două enunţuri în care cuvântul casă să aibă înţelesuri diferite de cel din text.
•Pornind de la substantivul grădină, descoperă cuvinte asemănătoare ca formă, care să
fie părţi de vorbire diferite (substantiv, adjectiv, verb).
•Găseşte în text cuvinte care corespund următoarelor scheme:
Cvvcv
cvcvcc
vvcvv
•Precizează timpul următoarelor verbe: auzi, ştiu, fusese, se bucură.
•Scrie verbele enumerate mai sus la timpul viitor, persoana a II-a.
•Extrage din text trei pronume personale. Analizează-le.
•Explică scrierea ortogramelor din text. Formulează apoi câte un enunţ cu acestea.
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SUBIECTUL AL II-LEA (20 PUNCTE)
Scrie un bilet din partea dervişului către cel mai bun prieten al său, în care acesta
din urmă este rugat de amicul său să îl salveze din fântâna cea adâncă, în care
fusese aruncat. Foloseşte formulele specifice scrierii unui bilet de solicitare.
SUBIECTUL AL III-LEA (30 PUNCTE)
Scrie un text de 20 - 25 de rânduri în care să îţi imaginezi întâlnirea dintre zâne,
duhuri şi derviş, petrecută atunci când acesta din urmă se trezeşte.
În redactarea textului, vei avea în vedere:
— respectarea temei;
— alegerea titlului potrivit;
— exprimarea corectă şi coerentă în propoziţii logice;
— originalitatea viziunii în abordarea subiectului;
— folosirea dialogului, povestirii şi a descrierii;
— utilizarea expresiilor frumoase;
— respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
— aşezarea corectă a textului în pagină.
Notă:
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru: 2 ore.
Mult succes!

