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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A IV-A 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 
 

A. Dunărea este cea mai mare apă curgătoare din România şi al doilea fluviu ca mărime 

din Europa. Aceasta izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din Germania şi străbate Europa de la 

vest la est până la vărsarea în Marea Neagră. În drumul ei, străbate zece ţări cu relief variat. De la 

intrarea în ţară la Baziaş până la vărsarea sa în Marea Neagră, Dunărea udă pământul României 

pe o lungime de peste 1000 kilometri. 

(Manual geografie, clasa a IV-a, Editura Niculescu, Bucureşti, 2006) 

 

1. Textul de mai sus prezintă: 

a. Munţii Pădurea 
Neagră; 

b. Fluviul Dunărea; c. Marea Neagră; d. localitatea Baziaş. 

 

2. Dunărea este: 

a. primul fluviu ca 

mărime din Europa; 

b. cea mai mare apă 

stătătoare din 

România; 

c. cea mai mare apă 

curgătoare din 

România; 

d. cel mai tânăr 

pământ al ţării noastre. 

 

3. Fluviul Dunărea izvorăşte din: 

a. Munţii Banatului; b. Munţii Poiana 
Ruscă; 

c. Munţii Pădurea 
Neagră din Germania; 

d. Podişul Getic. 

 

4. Dunărea se varsă în: 

a. Oceanul Atlantic; b. Marea Mediterană; c. Marea Neagră; d. Marea Roşie. 

 

5. În drumul ei, Dunărea străbate: 

a. zece țări; b. opt țări; c. șase țări; d. zece capitale. 

 

6. Dunărea udă pământul ţării noastre pe o lungime de: 

a. peste 1000 de 
metri; 

b. peste 1000 de 
kilometri; 

c. 1000 metri; d. 1000 kilometri. 

 

7. Cuvântul străbate are în text înţelesul de: 

a. învinge; b. reuşeşte; c. izbuteşte; d. parcurge. 
 

8. Cuvântul ei, din text, este ca parte de vorbire: 
a. pronume personal, 
persoana a III-a, genul 
masculin, numărul 
singular; 

b. pronume personal, 
persoana a III-a, genul 
feminin, numărul 
singular; 

c. pronume personal, 
persoana a III-a, 
genul masculin, 
numărul plural; 

d. pronume personal, 
persoana a III-a, genul 
feminin, numărul 
plural. 
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9. Numeralul al doilea are la genul feminin, numărul singular, forma: 

a. a doilea; b. al doua; c. a doua; d. ai doilea. 
 

10. Substantivul Dunărea din ultima propoziţie are rol de: 

a. subiect simplu; b. subiect multiplu; c. predicat verbal; d. atribut. 

 
 

B. Prisăcarul era un bătrân frumos ca sfinţii icoanelor, dar nu trist, ci cu ochii râzând de 

gânduri năstruşnice. 

— Atunci să mergem oleacă şi pe la muştele noastre, Mihăiţă, numai să lepăd luleaua. 

Mihai aştepta cu ochii pierduţi la marginea zării. Sub fruntea rotundă se adunau gânduri şi 

luări-aminte, cum se stâng albinele la urdinişul stupilor. 

Au păşit amândoi printre straturile de flori mănăstireşti. Moş Miron se oprea la fiecare 

stup. Albinele îl primeau ca pe un vechi prieten. 

— Ei, hoaţelor, hoaţelor! se bucură prisăcarul, scoţând dintr-un ştiubei un cocoloş de ceară 

şi desfăcându-l în palmă: 

— Ce-a fost acolo? întrebă Mihai. 

— A fost un duşman de-al lor. A vrut să hoţească la miere. Ele i-au făcut capătul şi pe urmă 

l-au învelit într-o răcliţă de ceară, ca să nu miroasă. 

— Puteau să-l alunge, moş Miroane. 

— Tu, Mihăiţă, vezi numai frumuseţea gâzelor. Dar acolo în iarbă, toate se alungă să se 

mănânce. Una o mănâncă pe alta şi îi vine alta de hac. 

— Asta nu-i drept… rosti Mihai. 
  (Moş Miron prisăcarul, după Cezar Petrescu) 

 
11. Textul prezintă: 

a. întâlnirea lui moş 
Miron cu nepoţelul 
său; 

b. descrie prisaca lui 
moş Miron; 

c. o întâmplare din 
copilăria poetului 
Mihai Eminescu; 

d. descrie pe moş 
Miron prisăcarul. 

 

12. Locul unde se petrece acţiunea: 

a. vie; b. grădina de legume; c. prisacă; d. luncă. 
 

13. Personajele care participă la acţiune sunt: 

a. Moş Miron şi 
albinele; 

b. Moş Miron şi 
Mihăiţă; 

c. Mihăiţă şi florile; d. Moş Ene şi Mihăiţă. 

 

14. Cei doi prieteni vorbeau despre: 

a. furnici; b. flori; c. albine; d. fluturi. 
 

15. Însuşirea care nu i se potriveşte lui Mihăiţă este: 

a. inteligent; b. curajos; c. milos; d. neprietenos. 
 

16. Expresia a-i face capătul are în text înţelesul de: 

a. a rezolva; b. a omorî; c. a realiza; d. a ierta. 
 

17. Cuvântul amândoi este ca parte de vorbire: 

a. substantiv; b. pronume; c. numeral; d. verb. 
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18. Propoziţia în care se face corect acordul predicatului cu subiectul este: 

a. Albinele îl primeşte 
ca pe un vechi 
prieten. 

b. Albinele îl primim 
ca pe un vechi prieten. 

c. Albinele îl primesc 
ca pe un vechi 
prieten. 

d. Albinele îl primeşti 
ca pe un vechi prieten. 

 
19. Propoziţia dezvoltată Mihai aştepta cu ochii pierduţi la marginea zării. transformată în 

propoziţie simplă are forma: 

a. Mihai aştepta cu 

ochii. 

b. Mihai aştepta. 

 

c. Mihai aştepta la 

marginea. 

d. Mihai aştepta cu 

ochii pierduţi. 
 

20. Schema P S C A A este a propoziţiei: 

a. Prisăcarul era un 

bătrân frumos ca 

sfinţii icoanelor. 

b. Mihai aştepta cu 

ochii pierduţi la 

marginea zării. 

c. A fost un duşman 

de-al lor. 

d. Au păşit amândoi 

printre straturile cu 

flori mănăstireşti. 
 
 

C.  

O livadă pare-o casă 

Cu tavan de frunză deasă, 

Unde pasul ţi se pierde, 

Pe-un covor de iarbă verde. 

 

Prin ferestrele de flori 

Zboară oaspeţi cântători, 

Pomi cu braţele-ncărcate 

Te îmbie cu de toate. 

(G. Mărcanu, Livada) 

 

21. Versurile exprimă: 

a. tristeţea poetului 
faţă de frumuseţile 
naturii; 

b. dialogul poetului cu 
livada; 

c. admiraţia poetului 
faţă de frumuseţile 
naturii; 

d. dorinţa poetului de a 
sosi anotimpul iarna. 

 

22. Anotimpul potrivit pentru acest tablou este: 

a. toamna; b. iarna; c. primăvara; d. vara. 
 

23. Elementele care compun tabloul se găsesc în varianta: 

a. pomii, frunzele, 
iarba, apele, florile; 

b. pomii, frunzele, 
nuferii, păsările, iarba; 

c. luna, frunzele, 
pomii, florile, 
păsările; 

d. pomii, iarba, florile, 
frunzele, păsările. 

 

24. Oaspetele/oaspeţii livezii este/sunt: 

a. copiii; b. Zâna Florilor; c. păsările; d. Moş Crivăţ. 
 

25. Livada este comparată cu: 

a. o casă; b. un tavan; c. un covor; d. o fereastră. 
 

26. Versul Pomi cu braţele-ncărcate sugerează: 

a. imaginea pomilor 
încărcaţi cu zăpadă; 

b. bogăţia de frunze şi 
flori a crengilor 
pomilor; 

c. imaginea pomilor 
îndoiţi de vânt; 

d. întinderea albă 
nemărginită. 
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27. Cuvântul oaspete nu are înţelesul de: 

a. invitat; b. vizitator; c. vestitor; d. musafir. 
 

28. Subiectul o livadă poate fi înlocuit cu pronumele personal: 

a. el; b. ea; c. ei; d. ele. 
 

29. Atributul deasă este exprimat prin: 

a. substantiv; b. adjectiv; c. pronume; d. numeral. 
 

30. Pronumele personal te din ultima propoziţie are rol de: 

a. subiect simplu; b. predicat verbal; c. atribut; d. complement. 
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