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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA a II-a – 18 martie 2022 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

CLASA a IV-a 
 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

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

 
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea rezolva cerințele legate de acesta, apoi bifează în 

grilă răspunsurile corecte. 
 

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ. 
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ: 
— Ce vrei tu? 
— Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat, 
Domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. 
La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort 
Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. 
— Tu eşti Mircea? 
— Da-mpărate! 
— Am venit să mi te-nchini, 
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini. 
— Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit, 
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit! 
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi 
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi, 
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei Tale... 
De-o fi una, de-o fi alta...Ce e scris şi pentru noi, 
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război. 
— Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot 
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot? 
............................................................................................ 
Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă 
Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă – 
Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt, 
Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ. 

(„Scrisoarea III” – fragment, Mihai Eminescu) 
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STANDARD 
 

1. Mihai Eminescu redă în „Scrisoarea III” dialogul dintre: 
a. Ștefan cel Mare și Suleiman Pașa; b. Mihai Viteazul și Sinan Pașa; 

 c. Mircea cel Bătrân și Baiazid; d. Mihai Viteazul și Baiazid. 
 
2. Domnitorul Ţării Româneşti era: 

a. Mircea Sântimbreanu; b. Mircea cel Bătrân; 
 c. Mircea Eliade;  d. Mircea cel Viteaz. 
 
3. Referitor la propunerea de închinare a țării, Mircea cel Bătrân: 

a. acceptă propunerea de a închina țara, fără să mai stea pe gânduri; 
b. refuză categoric; 

 c. este nehotărât; 
 d. amână decizia. 
 
4. Refuzul lui Mircea de a închina țara turcilor îi provoacă lui Baiazid o stare de: 

a. tristețe; b. bucurie; c. furie; d. amărăciune. 
 
5. În dialogul cu Baiazid, domnitorul Mircea dă dovadă de: 

a. umilință; b. ură; c. patriotism; d. frică. 
 
6. Mircea cel Bătrân este descris de poet ca un om: 

a. mândru; b. trist; c. bucuros; d. simplu. 
 

7. În text, năframa simbolizează: 
a. pacea; b. bucată de pânză; c. lupta; d. basma. 

 
8. Versul N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid sugerează: 

a. frica; b. numărul redus de oști; 
 c. patriotismul; d. zidul este creat de oștile numeroase. 
 
9. Expresia cu bănat are sensul de: 

a. din Banat; b. cu supărare; c. cu bani; d. cu bucurie. 
 
10. În enunțul S-apropie de cort un bătrân atât de simplu, cuvântul subliniat este: 

a. substantiv; b. adjectiv; c. pronume; d. verb. 
 
11. În textul dat, „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu, sunt: 

a. două substantive proprii; 
b. trei substantive proprii; 

 c. patru substantive proprii; 
 d. cinci substantive proprii. 
 
12. Substantivul băț denumeşte: 

a. un obiect; b. o stare sufletească; 
c. o ființă; d. un fenomen al naturii. 
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13. Substantivele spin, pământ, coroană, semn, pace sunt transformate corect în adjective în 
seria: 
a. spinos, pământiu, încorona, însemnat, împăcat; 

 b. spinos, pământiu, încoronat, însemn, împăcat; 
 c. spinos, pământiu, încoronat, însemnat, împăca; 
 d. spinos, pământiu, încoronat, însemnat, împăcat. 
 
14. Politețea poate fi exprimată prin varianta: 

a. dânsul; b. Măriei Tale; c. tu; d. eu. 
 
15. Verbul subliniat din enunţul Ce vrei tu? este la: 

a. persoana a II-a, numărul plural; 
b. persoana a II-a, numărul singular; 

 c. persoana a III-a, numărul singular; 
 d. persoana I, numărul plural. 
 
16. Cuvintele înrudite cu gând se află în seria: 

a. a gândi, gândire, gânduț, gândit, negândit; 
b. a gândi, gândire, gândurat, gândit, negândit; 
c. a gândi, gândire, gânditor, gândit, negândit; 
d. a gândi, gândire, gândișor, gândit, negândit. 

 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Cuvântul subliniat din enunțul Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ. este: 
a. pronume personal, persoana a II-a; 

 b. pronume personal, persoana a III-a; 
 c. pronume personal de politețe, persoana a II-a; 
 d. pronume personal de politețe, persoana a III-a. 
 
18. Când se trimite o scrisoare, pe plic se completează: 

a. semnătura; 
 b. formula de încheiere; 
 c. conținutul scrisorii; 
 d. adresa expeditorului și a destinatarului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 




