
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  VASLUI                                    Numele şiprenumele:_____________ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU”                                       _____________________________           
Str. Victor  Babeş, nr. 1, cod 730019,  VASLUI                                         Clasa __________      
TEL. 0335/410994, FAX 0335/410993                                       Şcoala_______________________ 
e-mail: sc10ro@yahoo.com                                        Loc, Jud._____________________ 
                                                                                                                                                      Înv._________________________ 
 

 

 

Concursul Naționalde Ortografie 
”Limba română este patria mea...” 

Clasa a II-a, faza județeană, 21 martie 2015 
 
Partea I...........................................................................................................................................50 de puncte 
 1) Încercuieștelitera din fațacoloaneiîn care toatecuvintelesuntscrisecorect: 
 
a) rouă                                                      b) poet                                                     c)aripioară                     2p 
    luminuasă                  eftin                                                       culoare 
    pleoapă                                                     oaie                         rouă 
    biet                                                            piatră                      teamă 
______________________________________________________________________________________ 
a)rând                                                       b) pândă   c) coborâ                        2p 
   îmblănit                                                     înpădurit     îndoaie 
   întâlni                                                        încântare                                               îndemânare 
   înainteîmpăcare îmbâcseală 
______________________________________________________________________________________ 
a) luxos                              b)exclamarec)  fix                              2p 
explozie                                                    expoziție                                                  xerocs 
axă                                                            egzecuta                                                   excelent 
    expert                                                       exista                                                        expediție 
 
 2) Subliniază cuvintele scrise intenționat greșit, apoi scrie-le corect pe spațiul dat:                         6p 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
 3)Taie cu o linie orizontală varianta scrisă greșit:                               5p 
a) Îmi place vocia/ vocea ta. 
b) Am cules patrusprezece/ paisprezece ghiocei. 
c) Mama s-a/ sa nu este acasă. 
d)Oaia este un animal ierbivor/ erbivor. 
e) Vii s-au/ sau rămâi în clasă? 
 
 4)Literele s-au amestecat. Ordonează-le, apoiscriepespațiuldatcuvântulobținut cu fiecareserie de 
litere: 
a)ă, p, e, d, l, a :________________                                                                                                           6p 
b) f, o, t, p, n, a : ______________ 
c) p,r,o,d,e,u,e,c :_______________ 
 
 5.Perechea de cuvinte care nu se potrivește cu celelelalteeste:                   3p 
a) literă- litere;                                       d) creion- creioane; 
b) cameră- camere;                                e) bancă- bănci; 
c) floare- floricică;                                 f) carte- cărți; 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 6) Încercuieșteliteracorespunzătoareserieiîn care numelefetelorsuntordonatealfabetic:5p                             
 
a) Bianca, Dorina, Elena, Mihaela, Mara, Oana; 
b) Dorina, Bianca, Elena, Mihaela, Mara, Oana; 
c) Mihaela, Mara, Dorina, Bianca, Oana, Elena; 
d) Bianca, Dorina, Elena, Mara, Mihaela, Oana; 
e) Bianca, Dorina, Elena, Oana, Mara, Mihaela; 
 
 7) Vladnu faceniciodatăgreșeli de scriere. Astăziși-a notatînJurnalul de lecturăenunțul:        5p 
 
a) Azi am citittreipoieziiscrise de poetulVasileAlecsandri. 
b) Azi am citittreipoeziiscrise de poietulVasileAlecsandri. 
c) Azi am citittreipoeziiscris de poetulVasileAlecsandri. 
d) Azi am citittreipoeziiscrise de poetulVasileAlecsandri. 
e) Azi am citittreipoeziiscrise de poetulVasileAlexandri. 
 
 8) Înceordineașezicuvintelepentru a forma o propoziție?                               4p 
 
 1- freamătă; 2- Curtea; 3-de; 4-gălăgia; 5-copiilor; 
 
a) 2, 5, 1, 3, 4               c) 2, 1, 3, 4, 5                e) 4, 5, 1, 3, 2 
b) 4, 1, 3, 2, 5d) 2, 1, 4, 3, 5 
 
 9) Încercuieștelitera din fațaîntrebării care nu se potriveșterăspunsuluidat:            5p 
 
Învacanță, Ana a vizitatCetateaNeamțului. 
 
a) Cine a vizitatCetateaNeamțului? 
b) Ce a vizitat Ana învacanță? 
c) Când a vizitat Ana CetateaNeamțului? 
d) De ce a vizitat Ana CetateaNeamțului? 
e) Ce a făcut Ana învacanță? 
 
 10) Înversurilede maijos s-au strecuratmaimultegreșeliSubliniază-le, apoiîncercuieștevarianta care 
reprezintănumărul de greșeli.                                                                                      5p 
A trecutiarnageroasă,                                    a)  treigreșei;             d) o greșeală; 
Cînpuliată-l înversit,                                      b)  patrugreșeli;          e) șasegreșeli; 
Rândunicaceavoiuasă                                   c)  cincigreșeli; 
La noiiarăși au venit. 
         ( Primăvara, V. Alecsandri ) 



 
PARTEA a II-a     ( 40 p.) 
  
 Ordonează enunțurile  după înţeles, apoi transcrie-le sub formă de text. Continuă  textul cu încă patru 
replici. 
 
           ” Mama a făcutiericozonacși-i ducnițelușșibunicii, care-i bolnavășislăbită, sămănânceșiea, ca 
să-șimaivinăînputeri. 
─ Încotro  așa de dimineață, Scufiță Roșie? 
 
─ Șiceduciacolo, sub șorț?   
 
─ Bunăziua, ScufițăRoșie! îiziselupul. 
 
─ Mulțumescfrumos, lupule! 
 
─ Ia, până la bunica! 
 
─ Cozonacși vin.” 
                             ( ScufițaRoșie- Frații Grimm ) 
 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.  
          Punctajul total: 100 de puncte 
          Se acordă 10 puncte din oficiu. 
          Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
* Acordă atenţie scrisului corect şi caligrafic, aşezării textului în pagină. 
 NU UITA! Reciteşte lucrarea ! 
_______________________________________________________________________________________
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Concursul Naționalde Ortografie 
“Limba română este patria mea...” 

Clasa a III-a,faza județeană, 21 martie 2015 
 
PARTEA I 
 

1.  Încercuieşte litera din faţa coloanei în care toate cuvintele sunt scrise corect: 
 
   a)râmă                                b) împovărat                               c)cârmă                          2p 
deînmulțitdârzpreîntânpina 
doborîneâncetatînveliș 
împotrivăcântaremândru 
       _____________________________________________________________________________ 
 
         a) neam                                            b) stea                                            c) băieți                            2p 
suiaufemeeceapă 
maghiarghearămingea 
gianătoiagmarchează 
       ____________________________________________________________________________ 

a) cureaua b) halvaua c) mantaua 2p 
fermoar     a  ploua flăcăoan 
defectoasă dezastruoasă fructuoasă 
furioasă leoaică roşioară 

 
 2.  Subliniază cuvintele scrise intenționat greșit, apoi scrie-le corect pe spațiul dat:      6p               
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 3Încercuieștelitera din fațaserieiîn care toatecuvintelesuntscrisecorect:5p 
 
a) paișpe, patruzecișidoi, șaișpe; 
         b) unsprezece, treizeci, patrusute; 
         c) treisprezece, cincizeci, unsprezece; 
         d) o mie, unusprezece, doisprezece; 
 
 4. Taiecu o linieorizontalăvariantascrisăgreșit:6p 
 
 a) I-a/ Iamaitaciodată! 
 b) Cred că nu mai/ numaiea a greșit. 
 c) Altădată/ Altădatăeraimaiprietenoasă. 
 d) Iar/ I-arîmprumuta i-ar/ iarcarteacolegului, dacăarciti-o. 
 e) Bine înțeles/ Bineînțelescăvoivenișipe la tine. 
 



 5.Încercuiește literadin fațaenunțuluiscriscorect:                                                                    5p 
 
 a)LuiIoanaîi place multciocolata. 
 b)Azi mama s-a îmbrăcataltfel. 
 c)Îngrădină nu a înfloritniciogaroafăroșu. 
 d)Unchiulmeucântă din sacsofon. 
 e) Nu vaspuscă v-a pleca din oraș? 
 
 6.Transcriecorect, pe spațiul dat, propozițiile de la exercițiul anterior, în care apar unele greșeli:4p 
 ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 7. Cuvântulexecutăeste format din:                                                                                               5p 
 
 a) 2 silabe, 7 litere, 7 sunete; 
 b) 3 silabe, 6 litere, 7 sunete; 
 c) 4 silabe, 7 litere, 8 sunete; 
 d) 4 silabe, 7 litere, 7 sunete 
 
 8.Seria de cuvinte care nu se potrivește cu celelalteeste:  5p 
 
 a)desen- desenează;                           c) zâmbet- zâmbete;                e) șoaptă- șoptește; 
 b)vorbă- vorbește;                             d) vuiet- vuiește                       f) muncă- muncește; 
 
 9. Înversurileurmătoare s-au strecurat...........greșeli.Subliniazăgreșelile, apoitranscriecorectversurile:   
8p 
 
 Cântăcucundunbrăvioară 
 Pecopaculânflorit, 
 Salutareprimăvară 
 Tinpfrumos, bineaivenit! 
 ( Primăvara, VasileAlecsandri) 
 ___________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
  PARTEA a II-a- 40 de puncte 

 Redacteazăo compunere de 15-20 derânduriîn care sărelatezi o întâmplare deosebită din viața ta de 
școlar. 
 În redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele cerinţe: 
  - alegerea unui titlu sugestiv; 
  - respectarea părţilor unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere; 
    - respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; 
   - folosirea a cel puţin trei expresii artistice, pe care le vei sublinia în compunerea ta; 
  - folosirea a cel puțin trei ortograme și sublinierea lor; 
    - respectarea cerinței; 
    - înlănțuirera logică a faptelor/ întâmplărilor; 
    - originalitate; 



    - aspectul îngrijit al scrisului şi respectarea regulilor de scriere corectă. 
    - respectarea limitelor de spațiu indicate. 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.  
          Punctajul total: 100 de puncte 
          Se acordă 10 puncte din oficiu. 
          Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 NU UITA! Reciteşte lucrarea ! 
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Concursul Național de Ortografie  
Limba română este patria mea... 

Clasa a IV-a, faza județeană - 21 martie 2015 
 
 
PARTEA I- 50 de puncte 
 
4p 1. Încercuieşte litera din faţa coloanei în care toate cuvintele sunt scrise corect: 
 

a) jaluzea b) pleoape c)doborî d)răceală(2p.) 
creioane strămoșiască neîntrerupt veghează 
străvezie lampioane împărăție înțelepciunea 
scânteere îmblânzit înfățișează răutăcioasă 
hușean laleaua înnodat cuvincios 
    
a) condeie b) merituoși c)inexact d) tigroaica (2p.) 
înnoată ouăle extenuat  (el)așează 
cooperare vremea complecs    (eu)creez 
continuu îmbietoare ticsit pleoapă 
acceptare     al optulea exigent buștean 

 
 
6 p 2.Subliniazăcuvintelescrisegreșitîncoloanele de maisus, apoiscrie-le corect: 
 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

  

5p   3. Taie varianta scrisă greșit: 

b) A fost de acord cu decizia lui de a-l / de-al premia pe Vlad.  

I-ar / Iar ajutaîntotdeauna/ întodeauna  pe prietenii săi.  

Nu știi c-am / cam trecut din colo /dincolode munți? 

 

c) Ai / A-i spune adevărul era singura soluție. 

Ia / I-a ascultă și tu cei / ce-i spun lui Andrei! 

Nu mai /m-ai știu cumiau / i-auconvins până la urmă. 

 

 

 

 



 

4p 4.În următoarele enunțuri, unul dintre cuvintele fi, fii, fiii  nu este scris corect.   

a) Bifează  enunțul  scris greșit.  

• Dacă am fi plecatmaidevreme, era mai bine.  

• —Vei fi acolo? 

• —Nu fiisupăratăpe mine, mamă! 

• — Să nufiiobraznic!  

— Întreabă-țifiii,stăpâne!aspusțăranul.   

 

 b) Încercuiește cuvântul potrivit pentru a corecta enunțul:fi, fii,  fiii. 

 

5 p 5. Citește următoarele cuvinte:niciun / nici un, niciunul / nici unul,  altădată / altă dată,  

odată / o dată, decât / de cât.Alege din fiecare pereche forma corespunzătoare și completează enunțurile: 

a) Nu ești ............................ elev neatent,  ................................ egoist. 

b) .......................................să nu mai întârzii! 

c) Vorbeau toți....................................și nu am înțeles nimic. 

d)  Mai bine merg în parc ............................ să mă uit la televizor. 

  

8 p6. În următoarele versuri s-au strecurat unele greșeli.Transcrie corect versurile pe spațiile punctate:  

Ce mii vremeacând de viacuri   ………………………………………………………………………......…. 

     Stelemi scânteie pe lacuri, .......................................................................................................... 

Că dei vremea rea sau bună,         ......................................................................................................... 

Vântumi bate, frunzami sună;........................................................................................................ 

Şi dei vremea bună, rea,........................................................................................................ 

 Miemi curge Dunărea.                  ......................................................................................................... 

                        ( M. Eminescu, Revedere)                          ................................................................... 

 
6 p 7. Scrie pe spațiile punctate forma potrivită a cuvintelor din coloana din dreapta,  la numărul plural: 

a) Niște.............................deosebite se obțin cu eforturi mari. succes 

b) Am parcurs mai multe........................... montane.                                  traseu 

c) Acești.........................i-au adăpostit pe români.                                      codru 

 

 

d) Norii...............................  se adună peste sat.                                            

plumburiu 

e) ...............................părinți își protejează copiii.     grijuliu 



f)  În parc se auzeau ............................glasuri ale copiilor.     

zglobiu 

 

12 p8. Transcrie corect enunțurile: 

 a) Lantrebatundeicartea. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 b) Dăinumaiceeacemerită! 

………………………………………………………………………………………………………… 

 c) Vațiamintitnumaidecâtceaspus. 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

d) Mavăzutașteptândo. 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

PARTEA aII-a- 40 de puncte 
 Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, îmbinând naraţiunea, descrierea şi dialogul,în care  
să-ți prezinți un vis.  

 
 În redactarea compunerii,vei avea în vedere următoarele cerinţe: 

  - respectarea părţilor unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere; 
 - alegerea unui titlu sugestiv; 
 - respectarea relaţiei dintre titlul compunerii şi conţinutul acesteia; 
 - folosirea a cel puţin trei expresii artistice, pe care le vei sublinia în compunerea ta;  
 - respectarea cerinței date; 
 - folosirea a cinci ortograme pe care le vei sublinia; 
 - originalitate; 
 - aspectul îngrijit al scrisului şi respectarea regulilor de scriere corectă; 
 -respectarea limitelor de spațiu indicate. 
 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.  
          Punctajul total: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
          Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute 
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