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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 19 ianuarie 2018
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 răspunsul corect:
STANDARD
Un şoarece înfumurat de la oraş veni în ospeţie la un şoarece de rând. Acesta locuia în câmp
şi îşi ospătă musafirul cu ce-i era la îndemână – nişte boabe de grâu şi de mazăre. Şoarecele cel
înfumurat ronţăi ce ronţăi la ele şi spuse:
— De asta şi arăţi atât de jigărit, fiindcă trăieşti în sărăcie. Să vii pe la mine ca să vezi cum
trăim noi.
Şi şoarecele de rând veni la el. Aşteptară amândoi sub duşumele până căzu noaptea. Oamenii
cinară şi se retraseră.
Şoarecele cel înfumurat îşi introduce oaspetele printr-o deschizătură din duşumea în
sufragerie şi amândoi se urcară pe masa. Şoarecele de rând nu văzuse de când se ştia pe lume
atâtea bunătăţi şi nu se hotăra de care să se apuce mai întâi. El spuse:
— Ai dreptate, traiul nostru este sărăcăcios. Am să vin să locuiesc şi eu la oraş.
Abia de rosti aceste cuvinte că masa se cutremură – un om cu o lumânare în mână dădu
buzna în sufragerie şi porni să prindă şoarecii. Abia izbutiră cei doi să se facă nevăzuţi în
deschizătura din duşumea.
— O, nu, spuse după asta şoarecele de rând, tot mai bun este traiul nostru. Deşi n-am bucate
alese, nici spaime dintr-astea nu cunosc.
(Şoarecele de rând şi şoarecele de oraş, de Lev Tolstoi)

1 Autorul textului este:
a. Grigore Alexandrescu;
c. Lev Tolstoi;

b. Fraţii Grimm;
d. Ion Creangă.

2 Este un:
a. text liric;

b. text narativ;

c. text informativ;

d. text funcţional.

3 Textul are:
a. 7 alineate;

b. 4 linii de dialog;

c. 6 alineate;

d. 5 linii de dialog.

4 Şoarecele înfumurat locuia:
a. la oraş;
b. în pădure;

c. la câmp;

d. lângă o baltă.

5 Şoarecele de rând îşi ospătă musafirul:
a. cu caşcaval;
c. cu boabe de porumb;

b. cu boabe de grâu şi mazăre;
d. cu boabe de secară.
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6 Dădu buzna în sufragerie şi încercă să prindă şoarecii:
a. un pisoi;
b. un căţel;
c. un om;
7 Cei doi se fac nevăzuţi:
a. în cutie;
c. într-un sertar;

d. un lup.

b. într-o groapă;
d. în deschizătura din duşumea.

8 Sensul asemănător al cuvântului oaspete este:
a. musafir;
b. oaste;
c. coaste;

d. gazdă.

9 În perechea şoarece înfumurat, cuvântul înfumurat este:
a. adjectiv, numărul singular, gen feminin;
b. adjectiv, numărul singular, gen masculin;
c. substantiv comun, numărul singular, gen masculin;
d. verb, numărul singular.
10 În text, cuvântul vii este:
a. substantiv comun; b. adjectiv;

c. verb;

d. pronume.

11 Cuvântul cu sens opus pentru sărac este:
a. amărât;
b. bogat;

c. sărman;

d. nevoiaş.

12 Seria următoare: spaimă, sufragerie, oaspete, şoarece conţine doar:
a. substantive comune, numărul singular;
b. substantive proprii, numărul singular;
c. substantive comune, numărul plural;
d. pronume personal.
13 Dintre substantivele următoare, este la genul neutru substantivul:
a. sufragerie;
b. deschizătură;
c. câmp;

d. şoarece.

14 Verbul din propoziţia Şoarecele locuia la câmp. este la:
a. timpul prezent;
b. numărul plural;
c. persoana I;

d. timpul trecut.

15 Substantivul ce provine din verbul a hotărî, este:
a. zicere;
b. hotărâre;
c. hotărât;

d. hotar.

16 Alege răspunsul scris greşit:
a. Îşi ospătă musafirul cu ce-i era la îndemână.
b. Sunt cei mai buni covrigi.
c. Spune ce-i place.
d. Ce-i de la poartă sunt colegii mei.
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EXCELENŢĂ
17 Care dintre cuvintele următoare nu conţine 7 sunete?
a. şoarece;
b. mazăre;
c. sărăcie;

d. xerox.

18 În enunţul subliniat în text sunt … cuvinte care au aceeaşi formă, dar pot avea înţelesuri
diferite:
a. unul;
b. două;
c. trei;
d. patru.

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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