OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
„SOLOMON MARCUS”
Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017
SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT
– clasa a VI-a –
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 3 ore.
I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)
O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu știu să le-ascult;

[…………………….]
Astfel zise lin pădurea
Bolți asupră-mi clătinând;
Șuieram l-a ei chemare
Ș-am ieșit în câmp râzând.

În al umbrei întuneric,
Te asemăn unui prinț,
Ce se uit-adânc în ape,
Cu ochi negri și cuminți;

Astăzi, chiar de m-aș întoarce,
A-nțelege n-o mai pot …
Unde ești, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Și prin vuietul de valuri,
Prin mișcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Mihai Eminescu – O, rămâi

1. Rescrie o altă formă fără diftong a cinci cuvinte cu diftong, selectate din poezie.
5 puncte
2. Alcătuiește o propoziție dezvoltată despre relația dintre copil și pădure, în care să folosești și cuvintele
următoare: taină, clătinând, pădurea, păstrându-le forma dată.
5 puncte
3. Scrie un enunț cu omonimele a două cuvinte din poezie.
5 puncte
II. MATEMATICĂ (15 puncte)
Profesorul de matematică le propune elevilor un joc. Pe tablă sunt scrise numerele de la 1 la 100. Elevii A și
B șterg, pe rând, începând cu A, câte un număr. Pierde elevul care este obligat să șteargă primul un multiplu
al lui 2 sau un multiplu al lui 5.
Care elev câștigă? Justifică răspunsul...................................................................................................15 puncte
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III. LINGVISTICĂ (60 de puncte)
BILUA1
Se dă următorul tabel cu forme ale unor verbe din limba bilua:
vuat ‘a mânca’
vuata

pazo ‘a lovi pe cineva’
(1)

pekao ‘a dansa’
(2)

talio ‘a călători’
taliova

viitor apropiat
‘urmează să...’
viitor

(3)

pazoko

pekao

(4)

vuatou

(5)

(6)

taliovou

trecut recent
‘tocmai a…’
trecut

(7)

pazokala

pekaola

(8)

vuate

(9)

(10)

taliovi

imperativ

(11)

pazokoko

pekaoko

(12)

prezent

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