
     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 6 IUNIE 2012 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

___A. „Regele Decebal s-a născut între anii 55 şi 60 (d. Hr.), ca fiu al regelui dac Scorilo. Talentul 

militar al tânărului dac l-a ridicat destul de repede pe Decebal în fruntea armatei, iar când unchiul 

său Duras a devenit prea bătrân pentru a mai fi rege, i-a cedat nepotului său locul din fruntea 

poporului geto-dac. Era anul 87(d. Hr.), împăratul Domiţian pornise o ofensivă împotriva Daciei, 

iar geţii aveau nevoie de un conducător tânăr, neînfricat şi inteligent. Acesta s-a dovedit a fi 

Decebal. De altfel, întreaga sa domnie a fost la fel de zbuciumată, trebuind să îşi conducă de 

nenumărate ori armata în luptele cu legiunile romane atacatoare.” 

(Lecturi istorico-geografice) 

 

1.   Personajul istoric prezentat în acest text este:  

a. regele Scorilo; 

b. împăratul Domiţian; 

c. regele Decebal; 

d. regele Duras. 

 

2.   Decebal a fost: 

a. împăratul Imperiului Roman; 

b. sultanul turcilor; 

c. regele Daciei; 

d. domnitorul Ţării Româneşti. 

 

3.   El s-a născut:  

a. în anul 87 (d. Hr.); 

b. în anul 55 (d. Hr.); 

c. în anul 60 (d. Hr.); 

d. între anii 55 şi 60 (d. Hr.). 

 

4.   Decebal era fiul:  
a. regelui Duras; 

b. regelui Scorilo; 

c. împăratului Domiţian; 

d. împăratului Traian. 

 

5.   Însuşirea care nu i se potriveşte regelui Decebal este:  

a. inteligent; 

b. neînfricat; 

c. laş; 

d. viteaz. 
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6.   El a purtat multe lupte cu:  
a. romanii; 
b. dacii; 
c. turcii; 
d. tătarii. 

 
7.   Cuvântul legiune are în text înţelesul de:  

a. mulţime; 
b. ceată; 
c. mare unitate militară romană; 
d. gloată. 

 
8.   Numeralul 87 scris cu litere are forma:  

a. optizeci şi şapte; 
b. optzecişişapte; 
c. opt zeci şi şapte; 
d. optzeci şi şapte. 

 
9.   Cuvântul tânăr din propoziţia Geţii aveau nevoie de un conducător tânăr,  

neînfricat şi inteligent. este ca parte de vorbire: 
a. substantiv; 
b. adjectiv; 
c. verb; 
d. pronume. 

  
10.  Cuvintele tânăr, neînfricat şi inteligent sunt ca parte de propoziţie: 

a. subiecte; 
b. predicate; 
c. atribute; 
d. complemente. 

 

 

___B. „La o petrecere, îmbrăcat în hainele lui obişnuite, Nastratin Hogea nu a fost băgat în seamă. 
După o săptămână, trebuind să meargă din nou în aceeaşi casă, s-a îmbrăcat frumos, cu haine noi. 
Încă de la intrare, a fost primit cu atenţie şi servit cu toate bunătăţile. 

Atunci Hogea şi-a aşezat poalele hainei pe masă şi le-a înmuiat în fiecare fel de mâncare, 
explicând celor din jur, care se arătau miraţi: 

— Când am venit cu hainele mele vechi, nu m-a servit nimeni. Acum însă, datorită lor, sunt 
tratat ca un musafir de vază. Merită să fie şi ele sătule.” 

(„Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea”) 
                  

11.  Personajul principal din acest text este: 
a. Păcală; 
b. Nastratin Hogea; 
c. hainele noi ale lui Hogea; 
d. Tândală. 

 
12.  Acţiunea are loc: 

a. în casa lui Hogea; 
b. la iarmaroc; 
c. în pădure; 
d. la o petrecere. 
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13.  Titlul care s-ar potrivi fragmentului de mai sus este: 
a. Nastratin Hogea la croitor; 
b. La târg; 
c. Nastratin Hogea la petrecere; 
d. Nastratin Hogea şi Păcală. 

 
14.  Cuvântul poale are în text înţelesul: 

a. partea de jos a unui deal sau a unui munte; 
b. partea de la talie în jos (mai largă) a unor obiecte de îmbrăcăminte; 
c. marginea unei păduri, situate de obicei mai la vale; 
d. partea de jos a coroanei unui copac. 

 
15.  Expresia un musafir de vază are înţelesul de: 

a. un invitat neînsemnat; 
b. un invitat cu un vas de flori; 
c. un invitat important, însemnat, de prestigiu; 
d. un invitat nedorit. 

 
16.  Opusul substantivului intrare este: 

a. primire; 
b. atenţie; 
c. ieşire; 
d. fundătură. 

 
17.  Expresia a băga de seamă poate fi înlocuită în text cu verbul:  

a. a introduce; 
b. a observa; 
c. a se lămuri; 
d. a se pricepe. 

 
18.  Cuvântul noi din text este ca parte de vorbire: 

a. substantiv; 
b. adjectiv; 
c. pronume personal; 
d. verb. 

 
19.  Substantivul mâncare, transformat în verb, timpul prezent, persoana I, 

numărul plural, are forma:  
a. am mâncat; 
b. vom mânca; 
c. mâncam; 
d. mâncăm. 

 
20.  Subiectul propoziţiei Atunci Hogea şi-a aşezat poalele hainei pe masă. este 

cuvântul: 
a. atunci; 
b. Hogea; 
c. poalele; 
d. hainei. 
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___C.   „Motoşel şi Botoşel 

Erau doi pisoi la fel. 

Nu-i recunoşteai decât 

După-o dungă de pe gât, 

Iar alteori, mai degrabă, 

După-o pată de pe-o labă.” 
   („Motoşel şi Botoşel”, de Ana Blandiana) 
 
21.  Poeta prezintă în versurile de mai jos pe: 

a. Motoşel; b. Botoşel; c. Motoşel şi Botoşel; d. iarna. 

 

22.  Motoşel şi Botoşel erau:  

a. căţei; b. pisoi; c. purceluşi; d. ursuleţi. 

 

23.  Ei se deosebeau după: 

a. o dungă de pe 

gât; 

b. o pată de pe-o 

labă; 

c. o dungă de pe gât şi 

o pată de pe-o labă; 

d. nu se deosebeau. 

 

24.  Sentimentele poetei faţă de cei doi pisoi erau de: 

a. ironie; b. dezaprobare; c. duioşie; d. indiferenţă. 

 

25.  Substantivele Motoşel şi Botoşel pot fi înlocuite cu pronumele personal: 

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

 

26.  Cuvântul alteori are înţelesul de: 

a. demult; b. altădată; c. niciodată; d. în fiecare zi. 

 

27.  Substantivele Motoşel şi Botoşel au rol de:  

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

 

28.  Predicatul primei propoziţii este exprimat prin cuvântul/cuvintele: 

a. erau; b. erau doi; c. erau la fel; d. erau pisoi. 

 

29. Textul de mai sus conţine: 

a. 3 substantive 

comune; 

b. 4 substantive 

comune; 

c. 5 substantive 

comune; 

d. 6 substantive 

comune. 

 

30.  Numeralul doi are rol de: 

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