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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

Etapa judeţeană, 12 decembrie 2015 

SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT  

– clasa a V-a - 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 3 ore. 

 

 

I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)  

 

Ssst! ... Măicuţa gerului, 

Cu mânuţa îngheţată,  

Bate-n poarta cerului  

Şi întreabă supărată: 

 

- Unde-s stelele de sus? 

- Iaca, nu-s!  

Vântul rău le-a scuturat  

Şi le-mprăştie prin sat. 

 

Uite una: s-a desprins  

Dintr-o margine de nor 

Şi coboară-ncetişor ... 

- Oare-a nins? 

 

E un fulg şi-i cel dintâi  

Şi aduce-n vânt ninsoare  

Drumuri albe peste văi,  

Râs curat în ochii tăi,  

Sănioare,  

Zurgălăi ... 
(Otilia Cazimir - Ninge) 
 
1. Menţionează o trăsătură comună, din punct de vedere fonetic, a cuvintelor din lista următoare: măicuţa, 

gerului, coboară, dintâi, iaca. ……………………………………………………………………..5 puncte 

2. Alcătuieşte cinci cuvinte bisilabice sau trisilabice combinând doar silabe din cuvinte diferite, din lista 

următoare: cerului, supărată, margine, una, sănioare…………………………................................5 puncte 

3. Scrie cinci cuvinte pe care le poţi „decupa” din interiorul cuvintelor din prima şi ultima strofă....5 puncte  

 

II. MATEMATICĂ – 15 puncte 

1. Un grup de prieteni este format din 40 de băieţi şi fete, n băieţi şi m fete. Pentru a se întâlni, băieţii 

trimit invitaţii fetelor astfel: primul băiat trimite invitaţia unei fete, al doilea băiat trimite invitaţii la 4 fete, al 
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treilea băiat trimite invitaţii la 7 fete, …., al n-lea băiat trimite invitaţii la 3n-2 fete, toate fetele din grup au 

primit invitaţie şi nicio fată nu a primit mai mult de o invitaţie. Câte fete şi câţi băieţi sunt în grup? 

 

III. LINGVISTICA (60 de puncte) 

a. Relații semantice       (30 de puncte) 

 

Se dau următoarele substantive compuse și sintagme, incluse în următorul tabel: 

 

cal-de-mare casă de lemn vin de butoi vacanță de vară creier de găină 

     

     

     

     

     

 

1. Includeți în tabel următoarele substantive compuse și sintagme:  

apă de izvor, buhai-de-baltă, cireșe de mai, dihor de stepă, drum-de-fier, dulceață de vișine, hoț de buzunare, 

labă de urs, mână de copil, untdelemn    (10 puncte) 

 

2. Explicați cum ați procedat.      (10 puncte) 

 

3. Propuneți două substantive compuse sau sintagme care să se încadreze în aceeași 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. 

 

Cerințe: 

1. Puneți corect accentul în următoarele cuvinte din latină: 

amāmus, argūmentum, cōnfōrmō, magistrārum, postpōnō, prōvocō, servāre, Sōcrates, solitūdo, superior 

         (20 de puncte) 

 

2. Explicați cum ați rezolvat, extrăgând regulile de accentuare a cuvintelor.  

(10 puncte) 

 


