
 

Concursul județean de Limba și literatura română 

                      ,,Comorile Condeiului” ediția a IV-a 

                            Etapa locală – 25.02.2017 

  Clasa a IV-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 
 

Subiectul I: 

Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a rezolva exercițiile date: 
 

A fost odată un neam de piticuți care trăiau noaptea, la lumina Lunii. În timpul zilei, piticii 

dormeau ascunși prin văgăunile lor de sub pământ. Legendele spuneau că, dacă ar fi fost atinși 

de razele soarelui, s-ar fi topit pe dată, asemenea unor cuburi de gheață, la căldură. De altfel, 

înfățișarea lor era una extrem de fragilă, iar fețele lor erau aproape străvezii, precum foițele 

subțiri de hârtie. Oamenii care îi văzuseră arareori, în toiul nopților cu Lună Plină, îi numeau 

lunaticii, ceea ce poate să însemne și fantastic sau ireal. 

Lunaticii își petreceau nopțile organizând șezători la care cântau sau spuneau ghicitori. Așa 

cum noi iubim Soarele, la fel de mult iubeau ei Luna, căreia îi și închinau lungi și alambicate 

poezii. Uneori își dădeau cu presupusul, încercând să ghicească din ce era ea alcătuită.  

- Eu cred că este o sferă mare de argint! a îndrăznit un piticuț mai tânăr, care visa la 

bogății. 

- Da’ de unde! spuse unul mai în vârstă. Luna este doar un disc colorat de carton. 

- Eu cred că este o roată de cașcaval! și-a dat cu părerea un pitic mai mâncăcios. 

- Iar eu cred că este un calup de zahăr,  a zis altul, căruia îi plăceau dulciurile.  

Și tot așa se contraziceau ore întregi, fără să ajungă la nicio concluzie.  

Într-o noapte, mai-marele piticilor, un pitic foarte bătrân și înțelept, a cărui barbă mătura 

pământul, i-a chemat pe toți lunaticii la sfat.  

- Dragii mei, am trăit trei sute nouăzeci de ani. Simt cum puterile încep să mă lase, așa că 

m-am gândit să las un pitic mai tânăr în locul meu.  

-  Alege-mă pe mine! 

- Ba pe mine! se agitau piticuții, care mai de care. 

- Îl voi alege pe acel care îmi va aduce o bucată de Lună! a spus el. Toată viața am avut 

această curiozitate: din ce este făcută Luna? Iată că a venit momentul să aflu adevărul! 

Lunaticii murmurară și șușotiră… Era o încercare foarte dificilă! Nu mai spuseră nimic și 

se retraseră fiecare în văgăuna lui, căci se apropiau zorii. Însă niciun piticuț n-a reușit să 

adoarmă. Cu toții se frământau cum să ajungă la Lună și să rupă o bucată din ea, pentru a i-o 

aduce conducătorului lor. 

       ( Adina Popescu, Din ce e făcută Luna?) 

 

   1) Formulează cîte o întrebare potrivită pentru următoarele răspunsuri:  

   a) Piticii  ieșeau din văgăuni doar la lumina Lunii, fiindcă se temeau de razele soarelui, crezând 

că vor fi topiți de căldura lor. 

__________________________________________________________________________ 

Numele şi prenumele elevului: 

_____________________________________

_____________________________________ 

Unitatea şcolară: ______________________ 

____________________________________ 

Profesor:_____________________________ 

Supraveghetori_________________________

_________________________ ____________ 

 

5p 



 

   b) Lunaticii îi închinau astrului nopții lungi și 

alambicate poezii. 

_____________________________________________

_____________________________________________  

 

   c) Cel care va aduce o bucată de Lună va lua locul 

său, pentru a conduce neamul lunaticilor. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) Povestește în 4 -5 enunțuri fragmentul marcat din text. 

____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
3) Numerotează ideile de mai jos în ordinea în care s-au petrecut evenimentele. 
 

   Conducătorul lunaticilor a hotărât să lase drept urmaș al său pe cel care va desluși misterul   

Lunii, aducând o bucată din ea. 

   Lunaticii ieșeau din vagăuni numai noaptea, temându-se de razele calde ale soarelui. 

   Ideea bătrânului conducător i-a  pus pe gânduri pe supușii săi. 

   Uneori lunaticii se contraziceau cu privire la alcătuirea acestui corp ceresc. 

   Ei organizau șezători unde cântau, spuneau ghicitori și compuneau poezii în cinstea Lunii. 

  4)  Alcătuiește câte un enunț în care a ( se) închina și a (se) frământa să aibă înțelesuri 

diferite de cele din text . 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

  5) Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul ,,pitici” să fie, pe rând, substantiv, apoi 

adjectiv.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Subiectul al II-lea: 

Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a rezolva exercițiile date: 

 

E pescar, dar fără pești: 

După plasă-l dibuiești.  

Stă și-ntinde pe-ndelete 

Pe sub frunze, pe sub pietre, 

Din fir alb ca de beteală 

Prostovolul cu momeală. 

 

Plasa fină  de mătasă  

E și casă, e și masă, 

Iar când, vai, se găurește 

Singur stă și și-o cârpește! 

 

Dar în plasa-i de sclipici 

S-a brodit un licurici. 

Stă păianjenu-ncurcat: 

- Oare ăsta-i de mâncat? 

Cum să-nghiți un pui de stea, 

Licărind în plasa ta? 

Zboară, zboară, giuvaer, 

Urcă-te la loc în cer! 

Și sub raza ta sfioasă 

N-o să mă mai tem în casă. 

Ține-mi loc de felinar 

Să prind muște și țânțari! 

     (Passionaria Stoicescu, Păianjenul) 

 

5p 

5p 

10p 

5p 

5p 

5p 



 
1) Găsește cuvinte cu  înțeles asemănător pentru cuvintele din text: 

stea  =  __________________   a se brodi = _________________ 

            giuvaer = __________________   fină = ______________________ 

  a licări = _________________   a dibui = ____________________ 

 

2) Identifică în text și transcrie: 

- 2 substantive de genul neutru: _____________________________ 

- 2 adjective : ___________________________________________ 

- 3 verbe la pesoana a II-a: _________________________________ 

 

3) Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele pui și  cer  să fie  alte părți de vorbire decât 

în textul dat. Precizează în paranteză partea de vorbire respectivă. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
4) Scrie câte un verb din familia cuvintelor: 

frunză -  ________________________      piatră - ________________________ 

        alb - _____________________      vai - __________________________ 

 

5) Marchează cu adevărat ( A)  sau fals ( F)  enunțurile următoare: 

a) În primele două versuri sunt  două verbe. 

b) Versul ,, Stă și-ntinde pe-ndelete” conține un substantiv comun. 

c) În ultimele două versuri este un pronume personal. 

d) În versul ,, - Oare ăsta-i de mâncat?” nu este niciun verb. 

 

6) Alege forma corectă din următoarele enunțuri: 

a) ( Cea /Ce-a) de-a doua fiică a împăratului era cam înfumurată. 

b) Nu știu ( cea / ce-a ) cumpărat  Maria de la librărie. 

c) Am aflat (cea/ce-a ) plănuit Dănuț pentru petrecere. 

d) ( Ce-l / Cel) ajută pe omul ( cel / ce-l) mai înțelept este numai  gândul bun! 

 

 

7) Citiți textul, apoi puneți semnele de punctuație adecvate. Formulați ideea principală a 

textului . 

    Garfield s-a strecurat în camera stăpânului a luat acordeonul și l-a aruncat  drept în tomberonul 

din fața casei 

     Am scăpat de pacostea asta  i-a șoptit el lui Chițăilă  care era și el nemulțumit de noua pasiune 

a stăpânului  

      O  casă  dulce casă   Sper că ai dreptate  i-a răspuns șoricelul  N-am mai avut o clipă de 

liniște de când a apărut instrumentul acesta în viața  noastră 

      Nici n-au apucat cei doi prieteni să se bucure de liniște  că în ușă a apărut un muncitor de la 

salubritate cu acordeonul în brațe 

      Nu vă supărați  domnule  dumneavoastră l-ați aruncat la gunoi  Aș zice că încă este foarte 

bun  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

9p 

10p 

4p 

4p 

8p 

5p 

10p 


