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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA a II-a – 16 martie 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 
 

De-a lungul gardului, se înșirau salcâmii bătrâni, cu trunchiuri groase, îmbrăcate în coajă albă 
și crăpată. Erau mai înalți decât toți pomii din grădină. Crengile celor vecini se amestecau, încât 
păreau o singură țesătură de-a lungul gardului. 

În fiecare toamnă, Ionaș se hotăra să-i taie, fiindcă țineau prea multă umbră pomilor din 
vecinătate. Nu ajungea însă niciodată să-și împlinească hotărârea. Nu îl lăsau nevasta, soacra și copiii. 

Primăvara, Petrișor și Anicuța mureau de teamă că s-au uscat salcâmii peste iarnă. Toți pomii 
din grădina lor înfloreau, înverzeau, numai salcâmii înălțau brațe negre spre cer. Erau ca o arătare 
urâtă. Cireșii, prunii, vișinii, merii, perii se împodobeau cu flori albe ori trandafirii și când bătea vântul 
dinspre grădină, mireasma lor umplea ograda. Numai salcâmii, la bătaia vântului, nu făceau decât 
să-și scuture păstăile uscate, care nu căzuseră peste iarnă. 

Speriați, copiii își întrebau mama sau bunica: 
— Chiar s-au uscat salcâmii în iarna asta? 
— Ați uitat că în fiecare primăvară, salcâmii înfrunzesc mai târziu? 
— De ce, bunico? întreba copila. 
— V-am mai spus. Pentru că rădăcinile lor merg mai adânc în pământ decât ale altor copaci sau 

pomi și până să pătrundă căldura soarelui la ele, trece mai multă vreme.  
În fiecare dimineață, când ieșeau în curte, copiii se apropiau de salcâmi și când vedeau primii 

muguri și întâiele frunzulițe chiuiau de bucurie. Alergau să spună vestea cea mare celor din casă: 
— Înverzesc, bunico! 

(Ion Agârbiceanu, Salcâmii în floare) 
 

1. Autorul textului din care face parte fragmentul este: 
a. Mihail Sadoveanu; b. Ion Agârbiceanu; c. Emil Gârleanu; d. Ion Creangă. 

 

2.  Titlul textului conține: 
a. un cuvânt; b. două cuvinte; c. trei cuvinte; d. cinci cuvinte. 

 

3.  Întâmplarea se petrece: 
a. primăvara; b. toamna; c. iarna; d. vara. 

 

4.  Salcâmii erau înșirați: 
a. de-a lungul văii; b. de-a lungul gardului; c. la marginea pădurii; d. lângă râu. 

 

5.  În fiecare toamnă, Ionaș se hotăra să îi taie, deoarece: 
a. erau subțiri; b. nu făceau flori; c. erau uscați; 
d. țineau prea multă umbră pomilor din vecinătate. 
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6.  Salcâmii erau ca: 
a. un uriaș; b. niște trandafiri; c. o umbră; d. o arătare urâtă. 

 

7.  Copiii lui Ionaș se numeau: 
a. Petre și Ancuța; b. Petrișor și Ancuța; c. Petrișor și Anicuța;  d. Petrică și Ana. 

 

8.  Chiar s-au uscat salcâmii în iarna asta? întrebau: 
a. copiii; b. bunicii; c. vecinii;  d. părinții. 

 

9.  Rădăcinile lor merg mai adânc în pământ decât ale altor copaci. spunea:  
a. bunica;  b. mama;  c. copila; d. mătușa. 

 

10.  Enunțul: Nu îl lăsau nevasta, soacra și copiii. conține: 
a. trei substantive comune, numărul plural; b. două substantive proprii, numărul plural; 
c. două substantive comune, numărul singular; d. două substantive comune, numărul plural. 

 

11.  Enunțul: Cireșii, prunii, vișinii, merii, perii se împodobeau cu flori albe ori trandafirii. conține: 
a. cinci substantive comune; b. două adjective; c. două verbe;  d. două pronume. 

 

12. În enunțul Se înșirau salcâmii bătrâni., cuvântul bătrâni este: 
a. pronume personal; b. substantiv propriu; c. adjectiv; d. verb. 

 

13. Verbul din enunțul Copiii se apropiau de salcâmi este la: 
a. timpul trecut; b. timpul viitor; c. timpul prezent; d. numărul singular. 

 

14. Cuvântul cu același sens pentru cuvântul chiuiau, este: 
a. tăceau; b. strigau;  c. alergau; d. dormeau. 

 

15. Alege propoziția enunțiativă-exclamativă: 
a. Chiar s-au uscat salcâmii în iarna asta?  
b. Copiii se apropiau de salcâmi și vedeau primii muguri. 
c. De ce, bunico? 
d. Înverzesc, bunico!  

 

16. Identifică forma corectă de plural a substantivului copil: 
a. copilaș;  b. copii;  c. copiliță; d. copi. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17. Enunțul în care -i are valoare de pronume personal este: 
a. Unde-i floarea salcâmilor? b. Spune-i vestea! 
c. Nu-i bine să tai copacii! d. Care-i întrebarea? 

 

18. Care dintre enunțurile de mai jos conține o greșeală? 
a. Fii atent când treci strada! b. Aș fii mâncat o brioșă! 
c. Nu fi glumeț!  d. Să fii vesel mereu! 

 
 

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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BAREM DE CORECTARE 

Limba şi literatura română 

Clasa a IV-a 

Etapa a II-a 
 

Întrebarea Răspuns 

1 b 

2 c 

3 a 

4 b 

5 d 

6 d 

7 c 

8 a 

9 a 

10 c 

11 b 

12 c 

13 a 

14 b 

15 d 

16 b 

17 b 

18 b 

 

 
 




