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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 16-17 ianuarie 2015  

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA 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 
 

Un orologiu sună noaptea jumătate, 
În castel în poartă oare cine bate? 
„– Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit; 
Eu și de la oaste mă întorc rănit. 
Soarta noastră fuse crudă astă dată; 
Mica mea oștire fuge sfărâmată. 
Dar deschideți poarta… Turcii mă-ncongior… 
Vântul suflă rece… Ranele mă dor!” 
…………………………………………… 
„– Ce spui, tu, străine? Ștefan e departe; 
Brațul său prin taberi mii de morți împarte. 
Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu; 
De ești tu acela, nu-ți sunt mumă eu!” 

(D. Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare) 
 
1. Personajele din text sunt: 

a. Ștefan cel Mare;  
c. turcii; 

b. Muma lui Ștefan cel Mare;  
d. Domnitorul și mama sa. 

 
2.  Ștefan cel Mare a fost: 

a. sultanul turcilor;  
c. domnitorul Țării Românești; 

b. domnitorul Moldovei;  
d. un ostaș. 

 
3.  Domnitorul revine la castel deoarece: 

a. nu avea unde înnopta; 
c. era rănit și învins de turci; 

b. dorea să-și vadă mama; 
d. începuse războiul. 

 
4.   Cuvântul orologiu, în text, are sensul de: 

a. oră; b. ceas; c. bijuterie; d. orar. 
 
5.  Acțiunea din text se petrece: 

a. în timpul luptelor cu turcii; 
c. în timpul războiului de independență; 

b. în timpul luptelor cu tătarii; 
d. în timp de pace. 

 
6.  Alege enunțul în care cuvântul crudă să aibă același înțeles cu cel din text: 

a. Îmi place varza crudă. 
c. Vecina mea este o femeie crudă. 

b. Carnea era foarte crudă. 
d. Ce crudă este prăjitura! 
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7.  Substantivul Ștefan poate fi înlocuit cu: 
a. pronume personal, persoana a III-a, genul feminin, nr. singular; 
b. pronume personal, persoana a III-a, genul masculin, nr. singular; 
c. pronume personal, persoana a III-a, genul feminin, nr. plural; 
d. pronume personal, persoana a III-a, genul masculin, nr. plural. 

 
8.  Transformat în verb, substantivul rănile devine: 

a. rană; b. a răni; c. rănitul; d. raniță. 
 
9.  În versul Eu sunt, bună maică, fiul [...] dorit sunt … adjective: 

a. două;  b. unul; c. trei;  d. patru. 
 
10.  Formularea mă-ncongior este formată din: 

a. două silabe;  b. trei silabe; c. patru silabe;  d. mai multe silabe. 
 
11.  Explicația nepotrivită pentru folosirea cratimei în ortograma nu-ți este: 

a. ține locul vocalei î;     
c. unește într-o silabă două cuvinte diferite;     

b. desparte două cuvinte diferite; 
d. mărește numărul de silabe cu una. 

 
12.  Cuvântul cu înțeles opus pentru sfărâmată este: 

a. sfârșită; b. zdrobită; c. învinsă; d. învingătoare. 
 
13.  Verbul a se întoarce, la timpul viitor, persoana a III-a, numărul plural, are următoarea formă: 

a. ne vom întoarce;     
c. vă veți întoarce;     

b. se vor întoarce; 
d. se va întoarce. 

 
14.  Analiza corectă a cuvântului sună din text este: 

a. sună = verb, timp trecut, persoana a III-a, nr. plural;     
b. sună = verb, timp trecut, persoana a III-a, nr. singular;     
c. sună = verb, timp prezent, persoana a III-a, nr. singular;     
d. sună = verb, timp prezent, gen neutru, nr. singular.     

 
15.  În strofele reproduse sunt        pronume de politețe: 

a. trei;     b. două;     c. niciunul; d. unul. 
 
16.  Alege enunțul în care cuvântul suflă are sens asemănător celui din text: 

a. Noul jucător îi suflă mingea portarului. 
b. Crivățul suflă cu putere. 
c. Cine suflă răspunsul?  
d. Greu mai suflă bătrânelul! 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Alege cuvântul scris corect: 

a. lucs;     b. ortodocși;     c. tics; d. ruxac. 
 
18.  Varianta incorectă este: 

a. corni, cornuri, coarne;     
c. capete, capi, capuri;     

b. chinezi, chineji; 
d. creieri, creiere. 
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