
  
                                                                                                                       

 
Nume și prenume Clasa Școala Învățător 

    

 

 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ 
" DECEMBRIE – SUFLET ROMÂNESC" - 23 noiembrie 2019 

Varianta 1         

CLASA a IV-a 

 

Subiectele se rezolvă pe aceste foi. 

Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

 

Citește cu atenție textul următor: 

 
Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe  

străvechi, sunt de bună seamă cele legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului.   

           Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care 

trimit spre vremuri îndepărtate, dar care se regăsesc, surprinzător și astăzi. Colindatul este obiceiul cel mai 

bine păstrat, cuprinzând: colinde de copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea. Cu 

colindatul umblă copiii, flăcăii, iar în unele sate chiar și bărbații. Se colindă la poartă, în curte, la fereastră. 

            Adevăratul colindat se desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete bine 

rânduite. Fiecare grup îşi alege un conducător numit de obicei „vătaf“ sau „jude“. Colindătorilor  li se 

alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste, darurile primite. Pe vremuri, fiecare ceată putea să 

ia la colindat numai o anumită parte a satului, având grijă să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia. 

Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi prezintă repertoriul înaintea membrilor casei, adunaţi în 

prag. După ce cântecele din faţa casei s-au terminat, gazda îşi invită colindătorii în casă. Aici, înainte de 

aşezarea la masă pentru ospăţul comun, vătaful cetei porunceşte să se cânte alte  colinde. Numărul colindelor 

depinde în mare măsură de rangul gazdei şi de belşugul de daruri pe care ea urmează să le ofere 

colindătorilor. Gazdele care primesc colindătorii își deschid atât porțile sufletului, cât și porțile caselor din 

care se răspândește un miros dulce de mere, colaci calzi și alte bunătăți. 

Bucuria colindului este nemărginită. Colinda este cântarea către Dumnezeu, este laudă pentru munca 

neobosită a omului, este cântecul legat de speranțele oamenilor. În toate zonele țării, în centrul sărbătorilor 

de iarnă se află familia și încrederea cu care oamenii întâmpină trecerea de la anul vechi la cel nou. 

 Colindatul a rămas o sărbătoare îndrăgită a comunității, a copiilor și a tinerilor care colindă, dar și a 

celor care primesc colindătorii, și reușesc astfel să ducă  datinile străbune mai departe. 
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(25 p) I.    Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat: 
 

1. In text este prezentat colindatul, ca fiind obiceiul : 

a) cel mai vechi                 b) cel mai bine păstrat          c) cel mai îndrăgit 

2. La colindat merg: 

a) copiii și bătrânii          b) copiii și flăcăii                  c) copiii, flăcăii și bărbații 

3. Sarcina de a strânge darurile primite revine: 

a) conducătorul cetei          b) unor flăcăi din ceată            c) întreaga ceată de colindători 

4. După ce colindătorii sunt invitați în casă, conducătorul cetei le cere :  

a) să se așeze la masă         b) să cânte alte colinde          c) să ofere daruri  

5. Gazdele care primesc colindătorii  deschid porțile: 

a) caselor și sărbătorilor     b)  sufletului și credinței       c)  caselor și sufletului     
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( 6 p) II. Completează spațiile folosind  cuvinte întâlnite în  text: 

 

           În jurul sărbătorii    _____________________ gravitează colinde,    ________________   și 

____________________  .    ________________  colindătorilor bine rânduite au în fruntea lor un  

__________________ .  Oamenii întâmpină trecerea de la anul vechi la cel nou cu _________________ . 

( 6 p) III.  Formulează trei întrebări pornind de la conținutul textului dat. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(8 p) IV. Găsește câte un cuvânt cu același sens pentru cele de mai jos și scrie câte o propoziție cu 

fiecare cuvânt găsit: 

  belșugul                       se răspândește                        speranța                         străbune  

    

 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

( 4 p) V. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul a  aduna să aibă  alte înțelesuri  față de  cel folosit 

în text. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

( 3 p) VI. Transcrie din ultimul alineat al textului: 

a) substantivele comune, numărul plural_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) adjectivele_____________________________________________________________________ 

c) verbele _______________________________________________________________________ 

( 4 p) VII. Scrie două substantive care conțin  ii  în interiorul cuvântului, apoi formulează cu fiecare 

câte o propoziție. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



  
                                                                                                                       

 

 

Nume și prenume Clasa Școala Învățător 

    

   

 ( 4 p) VIII. Corectează enunțul următor, apoi transcrie-l  pe spatial dat. 

 Ce-a dea patra fică a anului urma să le aducă oamenilor multe și îmbelșugate daruri: florile dantelate 

loate de la Crăieasa zăpezi, zglobii fulgi și magia colindelor.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 ( 30 p) IX. Imaginează-ți că mergi la colindat cu prietenii tăi! Redactează o compunere de 15-20 de 

rânduri despre acest obicei stăvechi, în care să îmbini narațiunea, descrierea și dialogul. Respectă 

părțile compunerii și utilizează cinci expresii frumoase! Nu uita să găsești un titlu potrivit!  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



  
                                                                                                                       

 

 

BAREM DE CORECTARE 

CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ 

"DECEMBRIE – SUFLET ROMÂNESC" 

23 noiembrie 2019 

                                                                   CLASA a IV-a                                               Varianta 1     

 

 

Item Punctaj Răspuns corect 

I 1. 5p b) 

  2. 5p c) 

  3. 5p b) 

  4. 5p b) 

  5. 5p c) 

II.  6p 6 x 1p Crăciunului, Nașterii lui Iisus / urări /  tradiții, 

datini / cetele / conducător, jude, vătaf / încredere, 

bucurie, speranță. 

III. 6p  3 x2p  (orice  variante care se potrivesc conținutului 

textului) 

IV. 8p 4 x 2p Exemplu: 

belșugul- abundența, bogăția, îmbelșugarea, 

bunăstarea etc. 

se răspândește- se împrăștie, se risipește, se 

degajă, se întinde etc. 

speranță- încredere, nădejde, dorință, credință, vis 

etc. 

străbune- strămoșești, străvechi etc. 

V. 4p 2 x 2p Exemplu: 

a însuma, a strânge, a economisi, a recolta, a 

colecționa, a se concentra,  a-și aduna forțele etc. 

VI.  3p     3x 1p a)copiilor, tinerilor, colindătorii, datinile. 

b)îndrăgită, străbune. 

c)a rămas, colindă, primesc, reușesc, să ducă. 

VII. 4p    2x 2p 

 

Exemple: știință, ființă, fiică, copiilor, pălăriilor etc. 

VIII.  4p  8 x 0,5p      Cea de-a patra fiică a anului urma să le aducă 

oamenilor multe și îmbelșugate daruri: florile 

dantelate luate de la Crăiasa Zăpezii, zglobiii fulgi și 

magia colindelor. 

IX. 30p 3p Respectarea părților compunerii 

3p Exprimarea  în enunţuri clare şi logice 

5p Folosirea narațiunii 

5p Folosirea a 5 expresii deosebite  

5p Utilizarea corectă a dialogului 

5p Aşezarea corectă a textului în pagină 

4p Originalitate 

Notă: 

Baremul conține exemple. Se ia în calcul orice alt răspuns corect. 

Se depunctează cu 0,10 fiecare greşeală de punctuaţie şi cu 0,20 fiecare greşeală de ortografie.  

Se acordă din oficiu 10 p.  

TOTAL 100 p. 


