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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23-27 MAI 2016
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte:
Slujitorul de la grădinărie își împlinea slujba cum știa el mai bine și domnițele
erau mulțumite de buchețelele de flori pe care le făcea. El, când da florile
domnițelor, nici nu-și ridica ochii spre ele, însă când da florile celei mici, se roșea ca
un bujor și inima îi bătea cu putere.
Într-una din nopți, văzu iar în vis pe zâna care i se arătase odinioară. Aceasta îi
zise:
— Să te duci în colțul grădinii cel dinspre răsărit, acolo vei găsi doi pui de
dafin. Alături de dânșii vei vedea o săpăligă de aur, un vas tot de aur și un ștergar de
mătase. Să iei acești pui de dafin, să-i pui în două ghivece frumoase, să-i sapi, să-i
uzi și să-i ștergi cu ștergarul cel de mătase. Când vor crește, orice vei cere de la
dânșii, ți se va împlini.
Feciorul îi îngriji întocmai cum îi spuse zâna. Dafinii creșteau ca prin minune.
Când ajunseră ca de-un stat de om, el veni la dânșii și zise unuia să-i dea darul de a
se face nevăzut. Dafinul făcuse o floare mare, frumoasă și parfumată. El o rupse și o
băgă în sân, așa cum îl învățase zâna.
Seara, când domnițele intrară în cămara lor, el se furișă pe lângă ele. El le
vedea ce fac, dar ele nu-l vedeau pe dânsul. Le văzu cum începură a se pieptăna, a se
îmbrăca cu haine scumpe și a se găti de ducă.
Atunci cea mai mare dintre surori bătu cu piciorul în pământ și deodată se
deschise în două podeaua casei. Fetele coborâră prin acea deschizătură și merseră
până ajunseră la o grădină înconjurată cu zid de aramă. Când să intre, băiatul călcă
pe rochia fetei celei mici. Aceasta, întorcându-se repede, nu văzu că flăcăul se ținea
după dânsele.
(P. Ispirescu, Cele douăsprezece fete de împărat și palatul fermecat)
STANDARD
1. Slujitorul lucra:
a. la grajdurile palatului;
b. în oastea împăratului;
c. în grădina palatului;
d. în bucătăria palatului.
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2. Împăratul avea:
a. 3 fete;
b. 2 fete;

c. o fată;

d. 12 fete.

3. Fetele de împărat erau mulțumite:
a. fiindcă erau iubite de împărat;
b. pentru că petreceau mereu;
c. de buchețelele de flori;
d. de hainele și podoabele pe care le primeau de la tatăl lor.
4. Zâna îi apăru în vis:
a. împăratului; b. slujitorului; c. mezinei;

d. împărătesei.

5. În colțul grădinii dinspre răsărit erau:
a. trei meri ce făceau mere de aur;
b. doi aluni fermecați;
c. trei gâște cu pene de aur;
d. doi pui de dafin.
6. Alături de dafini, feciorul a mai găsit:
a. o săpăligă de aur, un vas de aur și un ștergar de mătase;
b. o săpăligă de aur, un vas de lut și un ștergar de mătase;
c. o săpăligă de aur, două ghivece și un ștergar de mătase;
d. o săpăligă de aur, două ghivece frumoase și un ștergar de bumbac.
7. Acțiunile pe care trebuia să le facă slujitorul pentru ca cei doi pui de dafin să
crească și să-i îndeplinească orice dorință, erau:
a. să ia, să pună, să facă, să ude și să șteargă;
b. să ia, să sape, să ude și să șteargă;
c. să ia, să pună, să sape, să ude și să șteargă;
d. să ia, să pună, să sape şi să şteargă.
8. Sinonimul cuvântului nevăzut este:
a. incolor;
b. invizibil;
c. inexplicabil; d. intrus.
9. Expresia: …se roșea ca un bujor și inima îi bătea cu putere., arată că slujitorul era:
a. emoționat; b. obosit;
c. nepăsător;
d. supărat.
10. Însușirile florii de dafin, desprinse din fragmentul de mai sus, sunt:
a. colorată, mare și parfumată;
b. mare, roșie și înmiresmată;
c. mare, frumoasă și parfumată;
d. parfumată, mică și frumoasă.
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11. Cuvântul care corespunde schemei ccvcvcvv este:
a. ghivece;
b. grădinii;
c. dânșii;
d. frumoase.
12. Nu este înrudit cu cuvântul floare:
a. florar;
b. floricică;
c. înflorit;

d. flotor.

13. Alege enunțul în care cuvântul se ținea are același sens ca în fragment:
a. Bunica Andreei se ținea bine la vârsta pe care o avea.
b. Prietena mea se ținea de șotii în recreație.
c. Fratele meu cel mic se ținea mereu după mine.
d. Mama se ținea cu mâinile de cap când vedea cum arată
bucătăria după ce gătea Andra.
14. Substantivul slujitor, transformat în verb la timpul viitor, persoana a III-a,
numărul plural, are forma:
a. va sluji;
b. slujim;
c. ai slujit;
d. vor sluji.
15. Propoziția dezvoltată: Dar ele nu-l vedeau pe dânsul., transformată în propoziție
simplă cu subiectul la numărul singular, este:
a. Dar ea nu vedea.
b. Dar fetele nu vedea.
c. Dar ele nu vedeau pe dânsul.
d. Dar ea nu-l vedea.
16. În enunțul: Slujitorul de la grădinărie își împlinea slujba cum știa el mai bine și
domnițele erau mulțumite de buchețelele de flori pe care le făcea., substantivele
sunt:
a. 2 la genul masculin-numărul singular, 2 la genul feminin-numărul plural,
1 la genul masculin-numărul singular și 1 la genul neutru-numărul plural;
b. 2 la genul feminin-numărul singular, 2 la genul feminin-numărul plural,
1 la genul masculin-numărul singular și 1 la genul neutru-numărul singular;
c. 2 la genul feminin-numărul singular, 2 la genul feminin-numărul plural,
1 la genul masculin-numărul singular și 1 la genul neutru-numărul plural;
d. 2 la genul feminin-numărul singular, 2 la genul feminin-numărul plural,
1 la genul masculin-numărul plural și 1 la genul neutru-numărul plural.
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EXCELENȚĂ
17. În enunțul subliniat în textul dat sunt:
a. 2 pronume personale cu funcția sintactică de subiect;
b. 3 pronume personale cu funcția sintactică de complement;
c. 2 substantive cu funcția sintactică de complement;
d. 4 pronume personale cu funcția sintactică de complement.
18. Enunțul corect este:
a. Carmina v-a spus că și-ar fi dorit să vină la film.
b. În excursie au mers două zeci și unu de elevi din clasa noastră.
c. Să nu fi neatent la testul de evaluare!
d. Tu, dumneaei, eu și Maria vor pregăti spectacolul următor.

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Răspuns c d c b d a c b a c b d c d a c b a
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