Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Corabia
Liceul Teoretic ,,Al.I.Cuza” Corabia

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
a Concursului județean de Limba română

„Gramatica- text şi context”,
2018-2019 - EDIŢIA I
Concursul judeţean de limba românăcu participare directă „Gramatica- text şi context”
se adresează elevilor din ciclul gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a) și este deschis
tuturor instituțiilor de învătământ preuniversitar din judeţ care promovează dezvoltarea
capacităţilor formative de identificare, selectare, organizare, prelucrare şi transmitere a
informaţiei.
1. Concursul Județean „Gramatica- text şi context” va fi înscris în Calendarul
Concursurilor Județene Școlare fără Finanțare M.E.N – 2018-2019.
2. Este un concurs cu participare directă organizat de Liceul Teoretic ,,Al. I. Cuza”
Corabia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Corabia, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt și școlile partenere.
3. Concursul se organizează în acest an școlar la Liceul Teoretic ,,Al. I. Cuza” Corabia (
clasele V-VIII).
4. Fiecare fişă de concurs va conţine 30 de întrebari Testul este grilă. Elevii vor umple
căsuţele care consideră că reprezintă răspunsurile corecte. Orice altă formă de marcare a
răspunsurilor nu se ia în considerare.
5. Subiectele vor fi elaborate astfel încât să respecte programa școlară și materia parcursă
până la data concursului.
6. Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstreaza în unitatea de învăţământ.
7. La finalizarea desfăşurării probei, supraveghetorii predau, sub semnatură, lucrările scrise
coordonatorului şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor
predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor
scrise.
8. Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea subiectelor va fi de două ore.
9. Rezultatele probei sunt apreciate prin puncte, de la 0 la 100, după baremele alcătuite de
către comisia județeană.
10. Baremele de corectare vor fi afişate la avizierul şcolii la ora 12, după încheierea
concursului.
11. Eventualele contestații se depun luni, 10 iunie 2019, în intervalul orar 9,00-12,00, la
secretariatul școlii.
12. Lucrările scrise vor fi păstrate în şcoala gazdă a concursului timp de 1 an.
13 Școlile participante vor trimite prin e-mail fișa de înscriere cu datele de contact.

14. Înscrierea participanţilor se va face în prioada 8 mai 2019 – 31 mai 2019, prin expedierea
fişei de înscriere pe adresa de e-mail mihaelatorba@yahoo.com. Acordul de parteneriat
semnat (în două exemplare) se va aduce în ziua concursului.
15. Norma de reprezentare este de maximum 8 elevi/ școală.
16. Școala organizatoare la nivel județean va asigura corectarea lucrărilor și va afișa
rezultatele.
17. Se vor acorda premiul I, II, III şi mențiuni pentru fiecare clasă, 20% din numărul de
participanţi.
18. Pe diplomă este trecut şi numele cadrului didactic coordonator.
19. Se eliberează ADEVERINŢE pentru profesorii însoţitori.
20. Nu se percepe taxă de participare.
21. Lucrările participante la concurs nu se restituie. Eventualele contestații se depun luni, 10
iunie 2019, la secretariatul școlii.
22. Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.
Persoana
de
contact:
Torbă Mihaela
,
tel.
0768121565,
e-mail
mihaelatorba@yahoo.com
Balica Silvia, tel. 0763185240, e-mail slysylv@yahoo.com.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DIN DATA DE 8 iunie 2019
-

orele 10 – 12 – desfăşurarea concursului;

-

orele 12 – 16 – evaluarea lucrărilor realizate;

DISPOZIŢII FINALE:
Fiecare elev premiat la concurs va primi o diplomă. Pe diplomă este trecut numele
elevului şi numele cadrelor didactice coordonatoare. Vor fi acordate premiile I, al II-lea, al
III-lea și MENȚIUNI pentru toate categoriile de vârstă, nu mai mult de 20% din numărul
elevilor înscriși la concurs.

PROGRAMA CONCURSULUI JUDEȚEAN
„Gramatica- text şi context”, ediţia I

CLASA a V- a
Enunțul. Punctuația enunțului − Enunțuri asertive, interogative,exclamative, imperative
− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată − Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
Predicatul verbal
Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
Atributul
Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri
verbale: indicativul şi imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple şi
compuse. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme
verbale nepersonale (infinitivul, participiul)
Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria
determinării: articolul (hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului
(substantiv+ atribut).
Prepoziția
Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui
personal în raport cu persoana, numărul, genul)
Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu
substantivul − Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative
Ortoepie şi ortografie − Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul
alfabetic. Dicţionarul. Articolul de dicționar − Tipuri de sunete: Vocală. Consoană.
Semivocală − Corespondenţa sunet-literă − Silaba − Accentul
Vocabular – Cuvântul, unitate de bază a vocabularului – Cuvântul și contextul; forma şi
sensul cuvintelor – Categorii semantice: sinonime, antonime – Câmpul lexical.
Variaţie stilistică – Limba standard. Normă și abatere – Istoria cuvintelor – variații ale
formei și ale sensului în timp

CLASA a VI- a
La conținuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
Gramatică
Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul
prepozițional. Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc.
Norme de punctuaţie (virgula)
Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul optativ. Posibilități
combinatorii ale verbului.
Prepoziţia
Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival.
Punctuaţia vocativului. Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități
combinatorii ale substantivului
Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele
reflexiv și pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și
reluarea prin clitice pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație
Ortoepie şi ortografie − Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
Despărțirea în silabe (principiul fonetic)
Vocabular − Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu,
sensul figurat) − Rolul contextului în crearea sensului
Omonime. Cuvinte polisemantice
Variaţie stilistică − Limbă vorbită. Limbă scrisă

CLASA a VII-a
Fonetica: Folosirea corectă a accentului în limba română. ∗Nume proprii greşit
accentuate.
Noţiuni de sintaxă. Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în
frază.
Lexicul.
Sensul cuvintelor în context.
Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Serii derivative. Compunerea.
Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea.
Împrumuturile.
Pleonasmul.
Paronimele. Categorii semantic. Sinonime. Antonime. Omonime.
Cuvintele polisemantice. Polisemia şi omonimia: asemănări şi deosebiri
*Unităţi frazeologice.
Morfosintaxa
Verbul . Alte verbe copulative: a ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a părea.
Diatezele: activă, pasivă (complementul de agent), reflexivă (pronumele reflexiv).
Modurile. Timpurile. Persoana. Numărul (actualizare).
Valori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ).
Verbele personale şi verbele impersonale.
Propoziţia fără subiect.
Locuţiunea verbală.
Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale la moduri personale (predicat
verbal, predicat nominal), la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ, complement
direct, complement indirect, complemente circumstanţiale, atribut verbal).
Substantivul (actualizare). Locuţiunea substantivală. Funcţiile sintactice ale
substantivului şi ale locuţiunii substantivale (subiect, complement direct, complement
indirect, complemente circumstanţiale de de loc, de timp, de mod, atribut substantival
genitival, prepoziţional, apoziţional
Pronumele. Pronumele personal, posesiv, demonstrativ. Forme şi cazuri.
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul
pronumelui relativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Adjectivul pronominal de întărire (exerciţii de acord). Funcţii sintactice ale pronumelor
(subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement
circumstanţial de loc, de timp şi de mod, atribut pronominal genitival şi atribut
pronominal prepoziţional).

Numeralul
∗Alte tipuri de numerale. Funcţiile sintactice ale numeralului.
Adjectivul
*Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut în limba română actuală.
Locuţiunea adjectivală. Funcţiile sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii adjectivale
(atribut adjectival, nume predicativ).
Adverbul
Adverbele interogative, relative, *nehotărâte.
Locuţiunea adverbială. Adverbele predicative şi locuţiunile adverbiale predicative.
Funcţiile sintactice ale adverbului şi ale locuţiunii adverbiale (complement circumstanţial
de mod, de timp, de loc, atribut adverbial, predicat verbal, nume predicativ). Adverbe
fără funcţie sintactică.
Prepoziţia
Locuţiunea prepoziţională. Regimul cazual.
Conjuncţia .Conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale
coordonatoare şi subordonatoare.
Interjecţia.

CLASA a VIII-a

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
tipologia propoziţiilor
 după alcătuire –simplă;
--dezvoltată;
 după aspectul predicatului –afirmativă;
--negativă;
 după scopul comunicării – enunţiativă – propriu-zisă;
-- optativă;
-- imperativă;
-- interogativă – propriu-zisă;
-- optativă;
 propoziţii exclamative şi neexclamative;
punctuaţia la finalul propoziţiei şi în interiorul acesteia;
părţi de propoziţie –subiectul exprimat şi neexprimat;
--predicatul verbal şi nominal;
--atributul substantival, adjectival, pronominal, verbal, adverbial şi
interjecţional;
–complementul direct, indirect, de loc, de timp, de mod, de cauză şi de
scop;
propoziţii subordonate –termeni regenţi, elemente introductive, topica şi punctuaţia;
– propoziţia subordonată subiectivă;
-- propoziţia subordonată predicativă;
-- propoziţia subordonată completivă directă, indirectă;
-- propoziţia subordonată circumstanţială de loc, de timp, de mod, de
cauză, de scop;
- propoziţia subordonată circumstanţială condiţională
- propoziţia subordonată circumstanţială concesivă.
- propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă.

