DIRECŢIA GENERALĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015
SECŢIUNEA DE ANTRENAMENT
– clasa a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 3 ore.
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)
Ea e ruda săracă a soarelui,
a fericirii
o zbatere în capăt de nadă
Toţi o privesc,
fiecare vede cât poate,
dar nimeni nu ajunge s-o vadă…
Ea e de dar ca lumina,
un şiş curgător în toate-mplântat
aurindu-le numai pricina
pentru care s-au năruit,
s-au inventat
Ea dezvăluie acoperind
praguri,ferestre şi porţi
şi clădeşte ca să dărâme
Ea se măsoară doar în fărâme
ca fericirea
pe care altfel n-ai putea s-o suporţi.
(Passionaria Stoicescu – Poezia)
1. Scrie cinci cuvinte existente în limba română, combinând toate vocalele şi consoanele din următoarele
cuvinte selectate din text: ruda, dar, doar, ca, care…………………………………........................... 5 puncte
2. Alcătuieşte un singur enunţ în care să foloseşti cinci dintre următoarele cuvintele selectate din text: ruda,
lumina, doar, vede, toţi, capăt, porţi, nimeni, numai, altfel, păstrându-le forma dată. .....................5 puncte
3. Selectează, din textul poeziei, 2 verbe care să conţină în interior câte o secvenţă care să poată fi transcrisă
ca şi cum ar fi un substantiv şi 3 substantive care să conţină în interior câte o secvenţă care să poată fi
transcrisă ca şi cum ar fi un pronume personal alcătuit din cel puţin două litere……….............…5 puncte
II. MATEMATICĂ (15 puncte)
De-a lungul unui drum rectiliniu se instalează stâlpi de telegraf: S0, S1, S2, …., Sn, astfel încât: S0S1=1
metru, S1S2=2 metri, Sn-1Sn=n metri.
a) Aflaţi distanţa dintre stâlpii S45 şi S99.
b) Aflaţi distanţa dintre primul stâlp şi mijlocul distanţei dintre al 46-lea stâlp şi al 100-lea stâlp.
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III. LINGVISTICA – 60 de puncte
a. Relaţii semantice

(30 de puncte)

Se dau următoarele substantive compuse şi sintagme, incluse în următorul tabel:
cal-de-mare

casă de lemn

vacanţă de vară

vin de butoi

creier de găină

1. Includeţi în tabel următoarele substantive compuse şi sintagme:
apă de izvor, buhai-de-baltă, cireşe de mai, dihor de stepă, drum-de-fier, dulceaţă de vişine,
hoţ de buzunare, labă de urs, mână de copil, untdelemn
(10 puncte)
2. Explicaţi cum aţi procedat.

(10 puncte)

3. Propuneţi două substantive compuse sau sintagme care să se încadreze în aceeaşi categorie cu rochie de
petrecere.
(10 puncte)
b. Accentul în limba latină

(30 de puncte)

Se dau următoarele cuvinte în limba latină, cu accentul marcat prin subliniere: fortūna, orchēstra, pecūnia,
rudīmentum, vēstīgium, vidēre.
O linie orizontală deasupra unei vocale înseamnă că acea vocală este lungă, adică are o durată de rostire mai
mare.
Cerinţe:
1. Puneţi corect accentul în următoarele cuvinte din latină:
amāmus, argūmentum, cōnfōrmō, magistrārum, postpōnō, prōvocō, servāre, Sōcrates, solitūdo, superior
(20 de puncte)
2. Explicaţi cum aţi rezolvat, extrăgând regulile de accentuare a cuvintelor. (10 puncte)
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