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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2015
COMPER – COMUNICARE, CLASA a IV-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD
Într-o zi de primavără, o prepeliță 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 bețigașe, foi uscate, paie
și fire de fân și și-a făcut un cuib pe un mușuroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l
înece ploile; pe urmă, șapte zile de-a rândul a ouat câte un ou, în total șapte ouă mici
ca niște cofeturi și a început să le clocească. […]
După trei săptămâni i-au ieșit niște pui drăguți, nu goi ca puii de vrabie,
îmbrăcați cu puf galben ca puii de găină, dar mici, parcă erau șapte gogoși de
mătase, și au început să umble prin grâu după mâncare.
(Puiul, adaptare după I.A. Brătescu-Voinești)
1. Prepelița a ouat:
a. un ou;
b. șapte ouă; c. zece ouă;
d. cinci ouă.
2. Puii de prepeliță erau:
a. mari;
b. golași;

c. cu pene;

d. îmbrăcați cu puf galben.

3. Prepelița s-a lăsat din zbor:
a. într-un lan de floarea-soarelui;
b. într-un lan de porumb;
c. într-un zăvoi;
d. într-un lan verde de grâu.
4. La sosire, prepelița era:
a. neliniștită; b. odihnită;

c. obosită;

d. agitată.

5. În primele două alineate sunt … cuvinte alintate:
a. unul;
b. două;
c. niciunul;
d. trei.
6. Nu face parte din familia cuvântului grâu:
a. grâne;
b. grăiește;
c. grâușor;

d. grâuleț.
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7. În ultimul alineat există:
a. un numeral;
c. două numerale;

b. trei numerale;
d. niciun numeral.

8. Sinonimul cuvântului cofeturi nu este:
a. dulciuri;
b. fisticuri;
c. zăhărele;

d. zaharicale.

9. Pronumele -l (să nu i-l înece) ține locul substantivului:
a. ou;
b. mușuroi;
c. cuib;
d. pui.
10. Expresia moartă de oboseală nu are în text, sensul de:
a. exterminată;
b. extenuată;
c. istovită;
d. foarte obosită.
11. Alege enunțul în care cuvântul fire are același sens ca în fragment:
a. Nu îi stă în fire să fie răutăcios.
b. Mirela și-a ieșit din fire când a auzit vestea.
c. Greierele se auzea cântând printre fire de iarbă.
d. Întreaga fire se trezește la viață primăvara.
12. Substantivul cuib, transformat în verb, la timpul viitor, persoana a III-a, numărul
plural, are forma:
a. se cuibăreau;
b. s-au cuibărit;
c. se vor cuibări;
d. se cuibăresc.
13. Enunțul în care i- este aceeași parte de vorbire ca în text este:
a. I este o vocală.
b. Cuibu-i pe mușuroi.
c. I-l cere pentru câteva zile.
d. Vaza-i plină cu flori de primăvară.
14. Verbele din ultimul enunț sunt la timpul:
a. prezent și trecut;
b. prezent;
c. trecut și viitor;
d. trecut.
15. Cuvântul marginea are:
a. 8 litere, 8 sunete;
c. 7 sunete, 7 litere;

b. 8 litere, 7 sunete;
d. 8 litere, 6 sunete.

16. Schema propoziției subliniată în text este:
a. P. C. C. A.; b. S. P. C. C.; c. P. C. C. C.;

d. P. C. A. C.
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EXCELENȚĂ
17. Verbul care corespunde expresiei a umbla cu cioara vopsită este:
a. a vopsi;
b. a picta;
c. a minți;
d. a alerga.
18. Alege subiectul:
Din tus-patru părți a lumii se ridică-nalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
a. balauri;

b. nouri;

c. părți;

d. geruri.
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