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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA a II-a – 15 martie 2019 

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 răspunsurile corecte care sunt legate de 

text, dar şi pe cele independente textului dat: 
 

 Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis 
tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai.  

Puţin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală 
numai de hatârul fiului şi nepoţelului lor. Destul că foarte de dimineaţă, dumnealor, frumos gătite, 
împreună cu tânărul Goe, aşteaptă cu multă nerăbdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care 
trebuie să le ducă la Bucureşti. 

Adevărul e că, dacă se hotărăște cineva să asiste la o sărbătoare naţională aşa de importantă, 
trebuie s-o ia de dimineaţă. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece. D. Goe 
este foarte impacient şi, cu un ton de comandă, zice încruntat:  

— Mam’ mare! De ce nu mai vine?… Eu vreau să vie!  
— Vine, vine acum, puişorul mamii! răspunde cucoana. Şi sărută pe nepoţel; apoi îi potriveşte 

pălăria.  
Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe pamblică le 

Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că „aşa ţin bărbaţii biletul”.  
— Vezi ce bine-i şade lui – zice mam’mare – cu costumul de marinel? 
— Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel? 
— Da’ cum? 
— Marinal........... 
— Ei! ziceţi voi cum ştiţi, eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit 

întâi moda asta la copii – marinel. 
— Vezi că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice marinal, nici 

marinel…  
— Da’ cum, procopsitule? întreabă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic. 
— Mariner......... 
— Apoi de! n-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! zice mam’ mare, şi iar sărută pe nepoţel şi 

iar îi potriveşte pălăria de mariner. 
Dar nu e vreme de discuţii filologice: soseşte trenul – şi nu stă mult. […] 
Trenul a plecat… […]  
— Mamiţo! Mam’ mare! Tanti!  
— Ce e? Ce e? sar cocoanele.  
— Să oprească! zbiară şi mai tare Goe, bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria! Să 

opreascăăă!  
Tot într-un timp, iacătă conductorul intră să vază cine s-a suit de la staţia din urmă.  
— Biletele, domnilor!  
Cocoanele arată biletele dumnealor, explicând d-lui conductor de ce nu poate şi Goe să facă 

acelaşi lucru: fiindcă biletul era în pamblica pălăriei, şi, dacă a zburat pălăria, fireşte c-a zburat cu 
pamblică şi cu bilet cu tot. Dar avea bilet… 

— Parol! Chiar eu l-am cumpărat! zice tanti Miţa.  
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Conductorul însă nu înţelege, pretinde bilet; dacă nu, la staţia apropiată, trebuie să-l dea jos pe 
d. Goe. Aşa scrie regulamentul: dacă un pasager n-are bilet şi nu declară că n-are bilet, i se dă o 
amendă de 7 lei şi 50 de bani, şi-l dă jos din tren la orice staţie.  

— Dar noi n-am declaratără? strigă mamița. 
(Ion Luca Caragiale, D-l Goe) 

 
STANDARD 

 

1. Întâmplarea are loc:  
a. de 8 Martie; b. de Sfântul Ion; c. de 10 mai; d. de Crăciun.  
 

2. Tanti Miţa i-a pus biletul lui Goe:  
a. în geantă;  b. în buzunarul de la costum; 
c. sub pălărie;  d. sub panglica de la pălărie.  
 

3. Seria corectă care uneşte personajul cu replica sa este:  
 1  mam’mare   A  — Dar noi n-am declaratără? 

 2  tanti Miţa   B  Nu se zice marinal, nici marinel... 

 3  mamiţica   C  — Vine, vine acuma, puişorul mamii! 

 4  Goe   D  — Da’ cum, procopsitule? 

a. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B; b. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B; c. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A; d. 1-C, 2-B, 3-D, 4-A. 
 

4. Alege seria care indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din textul dat:  
 1. Lui Goe îi zboară pălăria cu biletul pe geam. 
 2. Familia urcă în tren. 
 3. Goe şi familia aşteaptă trenul pe peron. 
 4.  Controlorul solicită plătirea biletului. 
a. 3, 2, 1, 4; b. 2, 3, 1, 4; c. 3, 2, 4, 1; d. 1, 2, 4, 3.  
 

5. Enunţul Dă din picioare pentru a i se face pe plac. trădează felul lui Goe de a fi:  
b. neascultător; b. obraznic; c. nerăbdător; d. răsfăţat.  
 

6. În enunţul Familia asista la o sărbătoare naţională., cuvântul subliniat este:  
a. substantiv; b. adjectiv; c. verb; d. altă parte de vorbire.  
 

7. Verbul subliniat din enunţul Apoi îi potriveşte pălăria. este la:  
a. persoana a III-a, numărul plural; b. persoana I, numărul singular;  
c. persoana a III-a, numărul singular; d. persoana I, numărul plural. 
 

8. Substantivul bucurie denumeşte:  
a. un obiect;  b. o stare sufletească; 
c. o acţiune;  d. un fenomen al naturii.  
 

9. Câte pronume personale apar în seria: ei, ie, iei, voi, vie, el? 
a. 3; b. 4; c. 1; d. 2.  
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10. Cuvintele cu sens asemănător pentru cuvintele din text potriveşte, importă, hatârul corespund 
seriei:  
a. aranjează, contează, dragul; b. aşază, cumpără, plăcerea;  
c. nimereşte, cumpără, dragul; d. adaptează, contează, dragul.  
 

11. Sensul de cunoscut este redat în enunţul din varianta:  
a. S-au acordat peste 750000 lei drept ajutor familial de stat. 
b. Pe atunci eram foarte turburat de neplăcute afaceri familiale. 
c. Nu am putut ajunge din motive familiale. 
d. Parisul e familiar multor români. 
 

12. Enunţul în care cuvântul conductor are acelaşi sens ca în text este:  
a. Conductorul electric cedase. 
b. Conductorul începe să strângă biletele pentru Brăila. 
c. Argintul e un bun conductor de căldură. 
d. Metalul este conducător de electricitate.  
 

13. Cuvântul vie este substantiv în propoziţia:  
a. Zmeul dorea apa vie.  b. Să vie Ion! 
c. Camera era văruită într-o culoare vie. d. Strugurii sunt copţi în vie. 
 

14. Situaţia de utilizare a virgulei din enunţul Mamiţo, nu ţi-am spus? este redată în varianta: 
a. după un ordin;  b. după o strigare;  
c. după un substantiv;  d. după o atenţionare. 
 

15. Cuvântul conductorul este despărţit corect în silabe în varianta:  
a. con-duc-to-rul; b. con-du-cto-rul; c. co-ndu-cto-rul; d. condu-cto-rul. 
 

16. Identifică seria corectă a cuvintelor alintate pentru tren, pălăria, costum, copil:  
a. trenuleţ; pălăriuţă, costumaş, copilandru; b. trenişor, pălăriuţă, costumaş, copilaş;  
c. trenuleţ, pălăriuţă, costumaş, copilaş; d. trenuleţ, pălăriuţă, costumel, copilaş. 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Enunţul în care se află o greşeală de scriere este:  
a. Fi atent!  
b. Am citit pastelurile lui Alecsandri.  
c. Fiii au început călătoria. 
d. Trenul era ticsit cu călători.  
 

18. Sensul cuvântului bilet din text este:  
a. scrisoare de câteva rânduri;  
b. bucată de hârtie sau carton de format mic, prin care se garantează cuiva un drept temporar;  
c. bancnotă;  
d. scrisoare prin care se aduce la cunoştinţă ceva.  

 
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 
 

Item Răspuns Punctaj 

1 c 5 

2 d 5 

3 b 5 

4 a 5 

5 d 5 

6 b 5 

7 c 5 

8 b 5 

9 a 5 

10 a 5 

11 d 5 

12 b 5 

13 d 5 

14 b 5 

15 a 5 

16 c 5 

17 a 10 

18 b 10 

Total  100 
 


