FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA NAŢIONALĂ – 24 mai 2019
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 care sunt legate de
text, dar şi pe cele independente textului dat.
Într-o primăvară, o prepeliţă aproape moartă de oboseală – că venea de departe, tocmai din
Africa – s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit
vreo câteva zile, a început să adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a făcut un cuib pe un
moşoroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile; pe urmă, şapte zile de-a rândul a ouat câte un
ou, în tot şapte ouă mici ca nişte cofeturi şi a început să le clocească. Ai văzut cum stă găina pe
ouă? Aşa sta şi ea, doar că ea în loc să stea în coteţ, sta afară în grâu; şi ploua, ploua de vărsa şi ea
nu se mişca, ca nu cumva să pătrunză o picătură de ploaie la ouă. După trei săptămâni i-au ieşit
nişte pui drăguţi, […] îmbrăcaţi cu puf galben ca puii de găină, dar mici, parcă erau şapte gogoşi de
mătase, şi au început să umble prin grâu după mâncare. Prepeliţa prindea câte o furnică, ori câte o
lăcustă, le-o firimiţea în bucăţele mici, şi ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mâncau numaidecât.
Şi erau frumoşi, cuminţi şi ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi când îi striga:
„Pitpalac!” repede veneau lângă ea. Odată, prin iunie, când au venit ţăranii să secere grâul, ăl mai
mare dintre pui n-a alergat repede la chemarea mă-sii, şi cum nu ştia să zboare, haţ! l-a prins un
flăcău sub căciulă. Ce frică a păţit când s-a simţit strâns în palma flăcăului, numai el a ştiut; îi bătea
inima ca ceasornicul meu din buzunar; dar a avut noroc de un ţăran bătrân, care s-a rugat pentru el:
— Lasă-l jos, mă Mărine, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de-abia e cât luleaua?!
Când s-a văzut scăpat, fuga speriat la prepeliţă să-i spuie ce-a păţit. Ea l-a luat, l-a mângâiat şi
i-a spus:
— Vezi ce va să zică să nu mă asculţi? Când te-i face mare, o să faci cum ăi vrea tu, dar
acum, că eşti mic, să nu ieşi niciodată din vorba mea, că poţi să păţeşti şi mai rău.
(Puiul – fragment, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti)

STANDARD
1.

2.

3.

Prepeliţa şi-a făcut cuibul:
a. în Africa;
c. pe un muşuroi de pământ;

b. la marginea unui lăstar;
d. în lanul de ovăz.

Cuibul a fost făcut din:
a. beţigaşe, grâu, paie şi frunze;
c. lăstari, vreascuri, paie şi fire de fân;

b. beţişoare, iarbă, paie şi fân;
d. beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân.

Puii de prepeliță semănau cu:
a. puii de găină;
c. puii de ciocârlie;

b. puii de vrabie;
d. puii de rândunică.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuvântul care nu este alcătuit din trei silabe este:
a. vrabie;
b. departe;
c. ploile;

d. gogoşi.

Semnul din scrierea cuvântului de-abia este:
a. punct;
b. linie de dialog;

c. cratimă;

d. ghilimele.

Exprimarea „Pitpalac!” redă:
a. un pericol;
b. un incendiu;

c. o chemare;

d. o ameninţare.

Expresia subliniată vezi ce va să zică corespunde exprimării:
a. ce vrea;
b. ce va vrea să zică; c. ce înseamnă;

d. ce doreşte.

Cuvântul înnorat este despărţit corect în silabe în varianta:
a. înn - o - rat;
b. înno - rat;
c. în - no - rat;

d. î - nno - rat.

Câte substantive proprii sunt în fragmentul dat?
a. 2;
b. 3;
c. 4;

d. 5.

10. În exprimarea o să faci cum ăi vrea tu, cuvântul ăi poate fi înlocuit cu:
a. voi;

b. vei;

c. vor;

d. va.

11. Identifică enunţul care conţine un pronume personal de politeţe:
a. Dânsa este bunica.
b. Noi suntem acasă.
c. Dumnealor sunt oaspeţii!
d. Ei sunt nou-veniţi.

12. Cuvântul care nu poate fi adjectiv este:
a. uscat;

b. galben;

c. a prins;

d. ascultători.

13. Propoziţia simplă este:
a. Puii, prepeliţa se odihneau.
b. Au ieşit nişte pui drăguţi.
c. Prin iunie au venit ţăranii.
d. Ţăranii secerau grâul.

14. Identifică propoziţia căreia îi corespunde schema dată:
S/s P/v Ap/s Ap/s
a. Flăcăul a prins puiul cel mare.
b. Păsările zboară spre ţările calde.
c. Prepeliţa a făcut cuibul pe un muşuroi de pământ.
d. Prepeliţa zbura deasupra unui lan de grâu.

Ap/s

15. Enunţul Sandi, să asculţi pe mămica! exprimă:
a. un anunţ;

b. un sfat;

c. o reacţie;

d. un ordin.
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16. Nu este corect scris enunţul:
a. Fii ascultător!
b. Fii mei sunt mari.
c. Cei doi fii au plecat.
d. Nu fi trist!

EXCELENŢĂ
17. Expresia moartă de oboseală înseamnă:
a. decedată;

b. foarte nervoasă;

c. extrem de obosită;

d. foarte chinuită.

18. Selectează situaţia când nu pot fi utilizate punctele de suspensie:
a. indică lipsa unei părţi dintr-un enunţ;
b. marchează o întrerupere în cursul vorbirii;
c. indică lipsa unei părţi dintr-un text;
d. redau cuvintele unui personaj.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.
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BAREM DE CORECTARE
Limba şi literatura română
Clasa a IV-a
Etapa Naţională
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Răspuns
c
d
a
d
c
c
c
c
a
b
c
c
a
c
b
b
c
d

Punctaj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
100

ComPer – Limba şi literatura română, Etapa Naţională – 2018-2019, Clasa a IV-a

4

