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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

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)  

 

Sus pe culme bradul verde 

Sub zăpada albicioasă,  

Printre negură se pierde 

Ca o fantasmă geroasă. 

 

Și privește cu-ntristare 

Cum se plimbă prin răstoace* 

Iarna, pe un urs călare,  

Iarna cu șapte cojoace. 

 

El se scutură și zice: 

„În zadar tu, vrăjitoare,  

Aduci viforul pe-aice,  

Aduci zile fără soare. 

 

[…………………….] 

 

În zadar, urgie crudă,  

Lungești noaptea-ntunecoasă 

Și,  râzând de-a lumii trudă,  

Scurtezi ziua luminoasă. 

 

În zadar îmi pui povară 

De zăpadă și de gheață. 

Fie iarnă, fie vară,  

Eu păstrez a mea verdeață!” 

 

Vasile Alecsandri – Bradul

 
* RĂSTOÁCĂ, răstoace, s. f. (Pop.) Loc, gârlă unde o apă este puțin adâncă. ♦ Braț al unui râu abătut din matca lui și secat pentru 

a putea prinde pește.  

 

1. Selectează, din poezie, cinci cuvinte care conțin același diftong.   5 puncte  

2. Rescrie trei substantive și două adjective pe care să le „decupezi” din cuvintele folosite de poet în ultimele 

două strofe ale poeziei.  5 puncte 

3. Scrie cinci cuvinte din limba română, combinând silabe selectate din cuvintele următoare: culme, zăpada, 

iarna, călare, viforul, zile, aduci, vrăjitoare, cojoace, fie, zadar. 5 puncte 

 

II. MATEMATICĂ (15 puncte) 

 

Numim „număr simetric” un număr de forma abcba, unde a,b,c, sunt cifre distincte............................5 puncte 

a) Care este suma dintre cel mai mic și cel mai mare număr „simetric”? 

b) Care sunt numerele „simetrice” divizibile cu 5 care au suma cifrelor 27?...............................10 puncte 
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III. LINGVISTICĂ (60 de puncte) 

 

BILUA
1
  

 

Se dă următorul tabel cu forme ale unor verbe din limba bilua: 

 

 vuat ‘a mânca’ ol ‘a merge’ pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’ 

prezent 

 

vuata (1) (2) taliova 

viitor apropiat  

‘urmează să...’ 
(3) olo pekao (4) 

viitor 

 

vuatou (5) (6) taliovou 

trecut recent 

‘tocmai a…’ 
(7) olala pekaola (8) 

trecut  

 

vuate (9) (10) taliovi 

imperativ 

 
(11) oloko pekaoko (12) 

 

1. Completează căsuțele goale cu formele corespunzătoare......................................................... 24 de puncte 

2. Explică modul în care ai rezolvat.............................................................................................. 26 de puncte 

3. Care sunt formele de viitor apropiat (‘urmează să schimbe’) și de trecut (‘a schimbat’) ale verbului besizio 

‘a schimba’?......................................................................................................................................  10 puncte 

 

                                                 
1
 Bilua este o limbă din familia papua, vorbită circa 8000 de persoane din Insulele Solomon, aflate în Oceanul Pacific.  


