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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 2013  

COMPER – COMUNICARE, CLASA a IV-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
 

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

I. INIŢIERE 
 
 Nioka era singură acasă. Ieşi în pragul colibei. Atunci cei trei oameni o smuciră de mâini şi 
se răstiră la ea: 

— Hei, fată, unde sunt fraţii tăi? 
— Nu ştiu! le răspunse Nioka. 
— Minţi! strigară ei, îmbrâncind-o la pământ. Să ne spui unde-au fugit! Ce cred ei, că aşa 

merge? Că nu le dăm de urmă? 
— Au plecat în alt sat! Nu ştiu unde! le spuse fetiţa. Oamenii stăpânului au legat-o şi au luat-o 

cu dânşii. 
Când ajunseră la marginea junglei, o dezlegară pe Nioka, scoaseră pistoalele şi-i spuseră: 
— Ştim că fraţii tăi sunt ascunşi în junglă! Du-ne la ei! Altfel te ucidem! 

 (Nina Stănculescu, Nioka) 
 
1. Cine era singură acasă? 

a. vecina; b. Norica; c. Nioka; d. mama. 
    
2. Cei trei oameni doreau să afle unde sunt ... Niokăi. 

a. fraţii; b. părinţii; c. bunicii; d. vecinii. 
 
3. Nioka le-a răspuns că au plecat în alt: 

a. oraş; b. sat; c. județ; d. ținut. 
 
4. Oamenii stăpânului nu au: 

a. îmbrâncit-o; b. legat-o; c. smucit-o; d. mângâiat-o. 
 
5. Dacă Nioka nu le arăta unde sunt ascunşi fraţii ei, oamenii stăpânului: 

a. o loveau; b. o ucideau; c. o certau; d. o ascundeau. 
 
6. Câte propoziţii interogative conţine textul? 

a. patru; b. trei; c. două; d. una. 
 
7. Câte propoziţii exclamative conţine ultimul alineat? 

a. cinci; b. patru; c. trei; d. două. 
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8. Propoziţia Du-ne la ei! nu este o propoziţie: 

a. exclamativă; 
c. formată din patru cuvinte; 

b. dezvoltată; 
d. enunţiativă. 

 
9. În enunţul subliniat, cuvântul  fată s-a scris între virgule pentru că: 

a. exprimă o poruncă; 
c. este cuvântul care arată cui se 

adresează; 

b. face parte dintr-o enumerare; 
d. este o explicaţie. 

 
10. Câte numerale sunt în text? 

a. trei; b. două; c. unu; d. nu se regăsesc. 
 
11. Cuvântul o apare în text cu valoare de pronume personal: 

a. de şase ori; b. de cinci ori; c. de patru ori; d. de trei ori. 
 
12. Câte substantive de genul feminin sunt în penultimul alineat? 

a. trei; b. patru; c. cinci; d. şase. 
 
13. Cuvântul cu rol de atribut, în cea de-a doua propoziţie, este: 

a. ieşi; b. în; c. pragul; d. colibei. 
 
14. În propoziţia Du-ne la ei! cratima desparte:  

a. două pronume personale; 
c. două verbe; 

b. un verb de un pronume; 
d. un verb de un numeral. 

 
15. Analiza gramaticală corectă a pronumelui dânşii este:  

a. pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin; 
b. pronume personal de politeţe, persoana a III-a, numărul plural, genul masculin; 
c. pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul masculin; 
d. pronume personal de politeţe, persoana a II-a, numărul plural, genul masculin. 

 
II. CONSOLIDARE 

 
 După ce ieşiră la uscat, ţapul prinse a zice: 

— Şarpe, tu mi-ai cerut prietenia, eu ţi-am dat-o. M-am luptat cu primejdia şi am ieşit la 
uscat cu bine. Fă-mi şi tu hatârul acum şi dă-te jos, ca să ne măsurăm, cine este mai lung? Apoi mă 
vei mânca în bunăvoie. 

— Ei, haide, de, să nu zici că nu ţi-am fost prieten! 
Şi, dându-se jos de pe grumajii ţapului, aştepta să se măsoare cu dânsul. Ţapul asta şi voia. 

Cum îl văzu jos, se repezi cu coarnele de sfărâmă capul şarpelui şi-l strivi, călcându-l cu copitele 
lui cele tari. 

 (Petre Ispirescu, Ţapul şi şarpele) 
 
16. Personajele prezentate în text sunt: 

a. ţapul; b. şarpele; c. ţapul şi şarpele; d. un prieten. 
  

17. Până la urmă s-a dovedit a fi mai deştept: 
a. şarpele; b. ţapul; c. hatârul; d. prietenul. 
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18. Câte pronume personale sunt în enunţul subliniat în text? 

a. şapte; b. şase; c. cinci; d. patru. 
 
19. Cuvântul care nu are înţeles asemănător pentru hatârul este: 

a. plăcerea; b. hatmanul;  c. pofta; d. cheful. 
 
20. Forma corectă a cuvântului grumajii, în text, ar trebui să fie: 

a. grumaz; b. grumazul; c. grumajul; d. grumaj. 
 
21. Cuvântul cu înţeles asemănător pentru grumaz este: 

a. burtă; b. piept; c. spate; d. gât. 
 
22. Expresia a pune piciorul pe grumazul cuiva înseamnă: 

a. a călca în picioare pe cineva; 
b. a pune piciorul pe spatele cuiva; 
c. a subjuga pe cineva; 
d. a lovi cu piciorul în grumazul cuiva. 

 
23. Descoperă propoziţia în care verbul a prinde are acelaşi înţeles cu cel din text: 

a. Ionuţ prinse a comenta despre olimpiadă. 
b. Floarea începu a prinde viaţă. 
c. Angela a prins mişcarea. 
d. Bunica a prins trenul care tocmai se pregătea de plecare. 

 
III. STANDARD 

 
 Şi au început să meargă. Furnica îi povestea întâmplări din copilărie, şi greierul o asculta cu 
atenţie. Când au ajuns sus, furnica a găsit un bob de mac. 

— E tare frumos, îi spuse greierele. 
— Îţi place? 
— Mult. 
— Ţi-l dau ţie. 
— Nu se poate. 
— Ba da, ia-l. 
— Nu pot să-l iau, fiindcă l-ai găsit tu şi e al tău. De ce să mi-l dai mie? 
— Fiindcă tu nu ai nimic. 
— Dar tu? 
— Eu am pozele, iar tu ai bobuleţul. 
— Mulţumesc, furnico… 

(Alexandra Tîrziu, Bobul de mac) 
 
24. Nu este diminutiv al substantivului greier: 

a. greieruş; b. greieraş; c. greieroi; d. greierel. 
 
25. Una dintre formulări nu are explicaţia adecvată; care? 

a. din bob în bob  =    amănunţit; 
b. bob numărat =  cu exactitate, întocmai; 
c. bob cu bob   =   cu grijă, cu răbdare; 
d. a nu zice bob  =     a zice foarte multe. 
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26. În dialogul cu furnica, greierul are … intervenţii. 

a. şase; b. cinci; c. patru; d. trei. 
 
27. Cuvântul despărţit greşit în silabe este: 

a. fi-i-că; b. fi-ind-că; c. fi-in-ţă; d. fi-i-lor. 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
28. Care propoziţie este incorect scrisă? 

a. Casa tuşicăi este mare şi îngrijită. 
b. Casa tuşicii este mare şi îngrijită. 
c. Casa tuşichii este mare şi îngrijită. 
d. Casa tuşicei este mare şi îngrijită. 

 
29. Doar o variantă de răspuns nu este un enunţ corect; descoperă care! 

a. Nu dau prăjitura lui Ileana. 
b. Nu dau prăjitura Ilenei; 
c. Nu dau prăjitura Ileanei; 
d. Nu dau prăjitura Ilenuţei. 

 
30. Încercuieşte perechea de cuvinte nepotrivită: 

a. hamacuri – hamace; 
c. cornuri – cornute; 

b. vopseluri – vopsele; 
d. niveluri – nivele. 
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