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CONCURS  INTRAŞCOLAR 

 

 
 
 

15 IANUARIE 2020 
 

„ TRECU LUCEAFĂRUL” 
 

 
 
Eminescu  n-a existat, 
A existat numai o ţară frumoasă 
La o margine de mare 
Unde valurile fac noduri albe, 
Ca o barbă nepieptănată de crai. 
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători 
În care luna îşi avea cuibar rotit. 
....................................................... 
Şi pentru că toate acestea  
Trebuiau să poarte un nume, 
Un singur nume, 
Li s-a spus: 
Eminescu 
                                  M.Sorescu 
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ARGUMENT 

 

 În fiecare început de ianuarie devenim părtaşi la nemurire, redescoperind în adâncul acelor 

cuvinte, „ce exprimă adevărul”,esenţa spiritualităţii româneşti. „Eminescu este tot ce are sufletul 

nostru mai curat şi mai nins”, afirma Nichita Stănescu, creând astfel o punte între zariştea sufletului 

şi cea a limbii române.An de an vedem cum timpul nu rătăceşte pe cărări numele Lui, ci, dimpotrivă, 

cu fiecare trecere ni-l aduce mai aproape.Vibraţia acestui moment omagial se transmite şi dinspre 

sufletele tinere ale elevilor, care-i poartă lumina prin clipa de gând adresată întru retrăirea creaţiei 

sale.         

            Mihai Eminescu este în literatura română poetul ,,nepereche’’ creator al unei opere valoroase, 

inegalabile care străbate timpul ,,nealterată’’prin interpretare  şi  prin repetate rostiri , fiind un adevărat 

izvor nesecat de cunoaştere.  

          Titu Maiorescu l-a numit ,,om al timpului modern’’, fiind printre primii critici literari care 

remarca la Eminescu o  inteligenţă extraordinară, ajutată de o memorie  perfectă ,,căreia nimic din 

ceea ce-şi întiparise vreodată nu-i scapă’’, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european precum 

şi  frumuseţea  şi farmecul limbajului. 

            A fost o personalitate copleşitoare care i-a impresionat  atât pe poeţii  contemporani  cât şi pe 

poeţii moderni, pentru cei din urmă fiind un adevărat model. 

                                   ,, Este unul care cântă mai dulce decât mine  

                                     Cu atât mai bine ţării şi lui cu atât mai bine 

                                     Apuce înainte s-ajungă cât mai sus 

                                     La răsăritu-i falnic se-nchină al meu apus’’. (V Alecsandri) 

         Eminescu a fost  făuritorul limbii literare, forma înfăptuită de el a limbii naţionale  având să 

devină punctul de plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veşmântului cugetării româneşti. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 3 

COORDONATOR: 

   Prof. Bartic Gabriela 

 

            COLABORATORI: 

   Prof. Vasiliu Ioana-Elena 

   Prof. Ciobanu Bogdan 

   Prof. Malanca Ilinca 

 

  PARTICIPANŢI: 

    Elevii claselor V-VIII ai Şcolii Gimnaziale Strunga 

    Director: Prof. Sarafincianu Gheorghe 

 

  SCOPUL: 

 Stimularea şi  afirmarea potenţialului literar, artistic  şi  creativ  al elevilor  din  ciclul  

gimnazial. 

 

        OBIECTIVE: 

1. Cunoaşterea si protejarea valorilor culturale şi literare proprii. 

2. Descoperirea unor noi talente, care se pot dezvolta si confirma pe parcurs, întărind 

prestigiul şcolii şi al comunităţilor cărora le aparţin. 

3. Stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării si deschiderii culturale ca elemente 

constitutive ale personalităţii tânărului european contemporan. 

4. Educarea intelectuală, morală si estetică a tinerilor, pregătindu-i pentru o viaţă cu noi si multiple 

provocări. 

 
 

PROGAMUL ACTIVITATII: 

1. Concursul “Trecu Luceafărul...” organizat pe 15 ianuarie 2020, la comemorarea a 170 de 

ani de la naşterea marelui poet, se adresează elevilor din clasele V-VIII, de la Şcoala  Gimnazială 

Strunga. 

Proba are ca punct de sprijin atât activitatea la clasă, cât mai ales stimularea activităţii 

individuale, suplimentare a elevilor, menită să le îmbogăţească bagajul de cunoştinţe legate de viaţa şi 

opera lui Mihai Eminescu. 
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Întrecerea va consta într-o singură probă, scrisă, un test cu 20 de itemi, rezolvabili în cel mult 

15  minute. 

Prin acest concurs ne-am propus, de asemenea, obişnuirea elevilor cu spiritul competitiv, cu 

întrecerile organizate atît în timpul orelor de curs, cât şi în afara lor. Toţi elevii înscrişi primesc 

diplome de participare. 

2. Concursul „Cel mai bun recitator” constă în extragerea unor bilete care conţin  fragmente 

din poeziile eminesciene indicate la bibliografie. Concurenţii recita strofa dată şi indică titlul poeziei, 

fiind ajutaţi de echipa din care fac parte. (Pe fiecare bilet este precizat numărul de ordine al intrării în 

concurs).  

3. Proba artistică: constă în compunerea unui cvintet, pornind de la un cuvant dat: Eminescu 

 4. Proba practică: cuprinde trei secţiuni: 

 a) Colaj –  fiecare echipă va primi diferite materiale pentru confectionarea unor semne de carte. 

 b) Rebus – elevii vor rezolva un rebus, iar pe verticala A-B va reieşi numele poetului Mihai   

                Eminescu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Consilier educativ,                                                                              Director, 

            Prof. Bartic Gabriela                                                                      Prof. Sarafincianu Gheorghe 
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TRECU LUCEAFĂRUL... 

Concurs intraşcolar dedicat comemorării lui Mihai Eminescu 

Timp de lucru: 20 min. 

Toate subiectele sunt obligatorii. Nu există punctaj din oficiu. 

Fiecare item poate avea unul sau mai multe răspunsuri corecte. 

Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (itemii unde se solicită 2 răspunsuri: 2,5*2). 

Total: 20*5=100 puncte 

1. Data naşterii lui Eminescu este: 

a. 15 ianuarie 1852 

b. 15 iunie 1889 

c. 15 ianuarie 1850 

d. 30 martie 1839 

2. Mama lui Eminescu se numea: 

a. Ruxandra 

b. Raluca 

c. Elena 

d. Veronica 

3. Casa părintească a poetului se află la: 

a. Ipoteşti 

b. Iaşi 

c. Humuleşti 

d. Botoşani 

4. Numele de familie al părinţilor săi a fost: 

a. Eminescu 

b. Eminovici 

c. Iominescu 

d. Iminescu 

5. În copilărie, Eminescu era pasionat de: 

a. muzică 

b. pescuit 

c. pictură 

d. natură 
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6. Prima poezie publicată a lui Eminescu, a fost: 

a. ,,Somnoroase păsărele” 

b. ,,De-aş avea” 

c. ,,La mijloc de codru” 

d. ,,Speranţa” 

şi a apărut în revista: 

a. ,,Convorbiri literare” 

b. ,,Familia” 

c. ,,Furnica” 

d. ,,Sburătorul” 

7. Eminescu urmează studiile superioare la: 

a. Berlin 

b. Paris 

c. Viena 

d. Bucureşti 

8. Marea dragoste a poetului a fost: 

a. Mite Kremnitz 

b. Veronica Micle 

c. Elena Poenaru 

d. Raluca Maiorescu 

9. Societatea literară cu care a colaborat Eminescu, ca şi alţi scriitori ai vremii, a fost: 

a. Junimea 

b. Dacia literară 

c. Sburătorul 

d. Convorbiri literare 

condusă de: 

a. Vasile Alecsandri 

b. Iacob Negruzzi 

c. Ioan Slavici 

d. Titu Maiorescu 
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10. Data morţii poetului este: 

a. 15 ianuarie 1889 

b. 15 iunie 1889 

c. 31 decembrie 1889 

d. 30 martie 1850 

11. Eminescu a fost înmormântat: 

a. la Ipoteşti 

b. la Iaşi 

c. în curtea societăţii literare ,,Junimea” 

d. în Cimitirul Bellu, pe Aleea Scriitorilor 

12. Capodopera poeziei lui Eminescu este considerat textul: 

a. Luceafărul 

b. Scrisoarea III 

c. Epigonii 

d. Lacul 

13. Ciclul ,,Scrisori” conţine: 

a. 5 

b. 7 

c. 3 

d. 10 poezii. 

14. Principalele teme ale creaţiei eminesciene sunt: 

a. natura 

b. iubirea 

c. istoria 

d. folclorul 

15. Întâlnirea îndrăgostiţilor din erotica eminesciană are loc: 

a. pe malul mării 

b. la poartă, pe înserat 

c. în pădure, sub un tei 

d. la marginea satului, după-amiaza 

16. Cele mai cunoscute texte eminesciene în proză sunt: 

a. Făt-Frumos din Lacrimă 

b. Sărmanul Dionis 
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c. Amintiri din copilărie 

d. Înger şi demon 

17. În versurile: ,,A fost odată ca-n poveşti/ A fost ca niciodată/ Din rude mari împărăteşti,/ O prea 

frumoasă fată./ Şi era una la părinţi/ Şi mândră-n toate cele,/ Cum e Fecioara între sfinţi/ Şi 

luna între stele.” este vorba despre: 

a. Veronica 

b. Cătălina 

c. o fată fără nume cunoscut 

d. Violeta 

18. Cum s-a numit profesorul  său de limba română căruia i-a dedicat şi o poezie? 

a. Titu Maiorescu 

b. Iosif Vulcan 

c. Aron Pumnul 

d. Iacob Negruzzi 

      19. Cine a spus:  „ Eminescu este cel mai mare poet pe care  l-a ivit  şi-l va ivi vreodată, poate,         

                                    pământul românesc?”            

a.    Mihail Sadoveanu 

b. Goerge Calinescu 

c. Vasile Alecsandri 

d. Nichita Stanescu 

       20. Care au fost functiile ocupate de poet? 

               a.   bibliotecar   

               b.   sufleur   

               c.   profesor  

               d.   revizor scolar 

 

 

 

 


