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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA I – 20 ianuarie 2017
COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte:
STANDARD
Motocel umbla înainte pe o cărare ce ducea într-o râpă. Deodată, s-a oprit în neclintirea
pădurii pustii şi a dat un strigăt de bucurie. A înălţat braţul şi a arătat spre crengile unui fag:
— O veveriţă!
Noi ne-am oprit pe cărare şi am căutat cu privirile minunea pe care o descoperise copilul.
Era într-adevăr o veveriţă, un ghem de blăniţă de culoarea flăcării, cu coada stufoasă adusă
pe spinare spre urechi, c-un căpşor minuscul în care licăreau ochişorii, ca două boabe de ploaie
ori de lacrimi.
La exclamaţiile noastre s-a mişcat brusc şi a trecut în partea cealaltă a trunchiului ca să se
ascundă de privirile noastre. Apoi, a apărut mai sus, pe altă creangă.
Am tăcut. Ea era tot mai neîncrezătoare. S-a furişat pe o ramură subţire, apoi s-a desprins de
acolo şi a trecut pe un fag mai bătrân. A făcut o săritură de pe o creangă joasă la înălţime, fără
nicio sforţare, ca şi cum puful ei de flacără s-a desprins de acolo şi a plutit în sus. În vârful fagului
bătrân, s-a oprit puţin, cercetându-ne atât cât am putut să-i observăm cravata albă. Apoi, a
dispărut iar în partea opusă. De acolo, nu ne vedea ea şi-şi închipuia cu grăunciorul ei de
înţelegere, că nu o vedeam nici noi.
Îndată ce m-am lăsat iarăşi la vale, am văzut-o din nou.
(M. Sadoveanu, Veveriţa)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Autorul textului este:
a. Motocel;

b. Mihail Sadoveanu;

c. Mihai Eminescu;

d. Ion Creangă.

Fragmentul prezentat face parte dintr-o:
a. poezie;
b. scrisoare;

c. descriere;

d. scenetă.

Acţiunea textului se petrece:
a. în pădure;
b. în parc;

c. în grădină;

d. în stradă.

Motocel se opri în neclintirea pădurii pustii şi dădu un strigăt:
a. de spaimă;
b. de bucurie;
c. de uimire;

d. de îngrijorare.

Veveriţa era:
a. roşcată şi bătrână;
c. roşcată şi sprintenă;

b. sprintenă şi prietenoasă;
d. prietenoasă şi bună.

Ochişorii veveriţei erau:
a. ca două mărgele;
c. ca două boabe de piper;

b. ca două picături;
d. ca două boabe de ploaie ori de lacrimi.
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7.
8.

9.

Conform textului citit, veveriţa era:
a. veselă;
b. neîncrezătoare;

c. blândă;

Veveriţa a făcut o săritură:
a. de pe un fag pe un stejar;
c. de pe o creangă joasă la înălţime;

b. de pe o creangă jos;
d. de pe o creangă pe pământ.

Expresia cu grăunciorul ei de înţelegere înseamnă:
a. cu mintea ei;
b. cu ochii ei;
c. cu simţul ei;

d. tristă.

d. cu mirosul ei.

10. Cuvântul nou din ultimul enunț are acelaşi înţeles cu cel din text, în propoziţia:
a. Mihai are un penar nou.
b. Am îmbrăcat paltonul cel nou.
c. Ieri, am mers din nou la medic.
d. Un nou coleg a venit în clasa mea.
11. Șirul care conține numai cuvinte despărțite corect în silabe este:
a. blă-ni-ţă, flă-că-ri-i, ochi-şo-rii, ob-ser-văm; b. blă-ni-ţă, flă-că-rii, o-chi-şo-rii, ob-ser-văm;
c. blă-ni-ţă, flă-că-rii, ochi-şo-rii, ob-serv-ăm; d. blă-ni-ţă, flăc-ă-rii, o-chi-şo-ri-i, ob-ser-văm.
12. Cuvântul grăunciorul are:
a. 4 silabe, 10 litere, 10 sunete;
c. 4 silabe, 11 litere, 11 sunete;

b. 3 silabe, 11 litere, 10 sunete;
d. 4 silabe, 11 litere, 10 sunete.

13. Verbul a tăcut s-a format din substantivul:
b. tăcută;
va. tăcând;

c. tăcere;

d. linişte.

14. În enunţul subliniat sunt:
a. 2 verbe;
b. 3 verbe;

c. 4 verbe;

d. 5 verbe.

15. În primul enunţ sunt:
a. 4 substantive;

c. 3 substantive;

d. 2 substantive.

b. 5 substantive;

16. O propoziţie simplă este în exemplul:
a. S-a furişat pe o ramură.
c. Apoi, a apărut.

b. A făcut o săritură.
d. Motocel umbla.
EXCELENȚĂ

17. Verbul a fi nu este scris corect în enunțul:
a. — Nu fi supărat pe Andrei!
b. — Să fii ascultător, dragul mamei!
c. Dacă n-ar fii fost, nu s-ar fii povestit!
d. — Fii atent!
18. În textul:
Baba la convins pe moş s-ăşi alunge fata şi el ia zis:
— Draga tatei, mama ta î-mi spune că no asculţi, că eşti rea de gură şi că nu m-ai poţi sta
la casa mea. Dute unde te v-a îndrepta Dumnezeu. Şi nu uita să fi supusă, blajină şi harnică!
sunt:
a. 8 greșeli;

Notă: Se vor număra doar greşelile de scriere, textul neavând greşeli de punctuaţie!
b. 9 greșeli;
c. 10 greșeli;
d. 11 greșeli.
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