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OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

Etapa judeţeană, 21 ianuarie 2017 

SECȚIUNEA DE ANTRENAMENT  

– clasa a VI-a –    

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

I. LIMBA ROMÂNĂ (15 puncte)  

 

1. Rescrierea unei forme fără diftong a oricăror cinci cuvinte cu diftong, selectate din poezie (de exemplu: rămâi – 

rămâne, umbrei – umbră, mișcarea – mișcare, pădurea – pădure, întoarce – întors)                    1px5= 5 puncte 

2. Alcătuirea propoziției dezvoltate (1p) cu respectarea temei – relația dintre copil și pădure (1p), în care să 

fie utilizate și cuvintele indicate, respectându-se forma dată (1p+1p+1p=3p)  1p+1p+3p=5 puncte   

3. Scrierea enunțului (1p) folosind omonimele (1p+1p=2p) a două cuvinte din poezie (1p+1p=2p)          

 1p+2p+2p=5 puncte 

 

II. MATEMATICĂ (15 puncte) 

 

Sunt:   100:2=50 numere divizibile cu 2; 

           100:5=20 numere divizibile cu 5; 

           100:10=10 numere divizibile și cu 2 și cu 5……………………………………….2p+2p+2p=6 puncte 

Așadar, sunt 50+20-10=60 de numere „periculoase”………………………………………………….4 puncte 

Sunt convenabile doar 100–60=40 numere…………………………………………………………….3 puncte 

Câștigă elevul B, deoarece elevul A este obligat să șteargă al 41-lea număr ………………………....2 puncte 

 

III. LINGVISTICĂ (60 de puncte) 

1. 

 vuat ‘a mânca’ pazo ‘a lovi pe cineva’ pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’ 

prezent 

 

vuat-a (1) pazo-k-a (2) pekao-va talio-va 

viitor apropiat  

‘urmează să...’ 
(3) vuat-o pazo-k-o pekao (4) talio 

viitor 

 

vuat-ou (5) pazo-k-ou (6) pekao-vou talio-vou 

trecut recent 

‘tocmai a…’ 
(7) vuat-ala pazo-k-ala pekao-la (8) talio-la 

trecut  

 

vuat-e (9) pazo-k-e (10) pekao-vi talio-vi 

imperativ 

 
(11) vuat-oko pazo-k-oko pekao-ko (12) talio-ko 

[2 p. x 12 forme = 24 de puncte] 
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2. Comparând formele din tabel cu forma de bază a fiecărui verb, putem face următoarele segmentări: 

 

 vuat ‘a mânca’ pazo ‘a lovi pe cineva’ pekao ‘a dansa’ talio ‘a călători’ 

prezent 

 

vuat-a (1) (2) talio-va 

viitor apropiat  

‘urmează să...’ 
(3) pazo-ko pekao (4) 

viitor 

 

vuat-ou (5) (6) talio-vou 

trecut recent 

‘tocmai a…’ 
(7) pazo-kala pekao-la (8) 

trecut  

 

vuat-e (9) (10) talio-vi 

imperativ 

 
(11) pazo-koko pekao-ko (12) 

[0,5 p. x 12 forme segmentate = 6 puncte] 

  

Observăm că verbul din prima coloană are o formă de bază terminată în consoană (vuat), iar celelalte verbe 

au o formă de bază care se termină în vocală (pazo, pekao, talio) și că terminațiile diferă în funcție de acest 

criteriu.....................................................................................................................................................4 puncte 

 

Comparând segmentările, observăm că verbul pazo are terminații diferite și că toate încep cu k. Acest verb 

diferă și ca traducere (‘a lovi pe cineva’). Deducem că segmentul -k- redă informația ‘pe cineva’. Refacem 

segmentarea:  pazo-k-o, pazo-k-ala, pazo-k-oko. Presupunem că din cauza lui k care intervine între forma de 

bază și terminație, verbul pazo(k) se va comporta ca un verb terminat în consoană. ............................4 puncte 

 

Comparăm formele cunoscute și extragem regulile. 

(a) Comparând cele două forme de prezent cunoscute, vuat-a și talio-va, observăm că terminația de prezent 

este -a pentru verbele terminate în consoană și -va pentru cele terminate în vocală. 

(b) Pentru viitorul apropiat avem două forme cunoscute: pazo-k-o și pekao. Terminația de viitor apropiat pare 

să fie -o, numai că, pentru verbul pekao, terminat în -o, vocala nu se dublează. Atunci când se întâlnescu doi 

o, numai unu este exprimat. 

(c) Comparând formele de viitor vuat-ou și talio-vou, observăm că terminația de viitor pentru un verb 

terminat în consoană este -ou, iar pentru un verb terminat în vocală este -vou. 

(d) Comparând formele cunoscute de trecut recent, pazo-k-ala și pekao-la, observăm că după consoană 

terminația este -ala, iar după vocală, -la. 

(e) Comparând formele de trecut vuat-e și talio-vi, deducem că terminația -e se folosește pentru verbele 

terminate în consoană, iar -vi, pentru verbele terminate în vocală. 

(f) Comparând formele de imperativ cunoscute, pazo-k-oko și pekao-ko, observăm că terminația este -oko 

după consoană și -ko după vocală..............................................................................2 p. x 6 reguli = 12 puncte 

 

3. viitor apropiat: besizio, trecut: besiziovi.................................................................5 p. x 2 forme = 10 puncte 

 

 


