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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 10 mai 2012 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 
 

 

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

 

___A. „Prima atestare documentară a oraşului Bucureşti datează din timpul domniei lui Vlad Ţepeş, 

în anul 1459. A fost menţionat ca cetate, apoi ca oraş medieval, important centru comercial. 

După două secole, devine capitala ţării. Se dezvoltă meşteşugurile, se înalţă hanuri şi locuinţe, 

Curtea domnească şi biserici. Se înfiinţează prima tipografie şi primele şcoli. 

Oraşul este, de-a lungul timpului, martorul unor evenimente istorice importante. 

În secolul al XIX-lea, apar fabrici şi uzine şi se pune în funcţiune o linie ferată, Bucureştiul 

devenind principalul centru feroviar al ţării. Oraşul se îmbogăţeşte cu edificii frumoase, unele 

dintre ele fiind considerate monumente de arhitectură. 

Secolul al XX-lea transformă oraşul în cel mai important nod aerian şi cel mai important 

centru cultural, economic şi politic al ţării. Se înalţă cartiere moderne, se construiesc mijloace de 

transport moderne, se înfiinţează multe şcoli şi spitale.” 

(Manual de geografie, clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2006)  

 

1.   Textul de mai sus prezintă:  

a. domnia lui Vlad Ţepeş; 

b. domnia lui Mircea cel Bătrân; 

c. istoria oraşului Botoşani; 

d. istoria oraşului Bucureşti. 

 

2.   Prima atestare documentară a oraşului Bucureşti datează din: 

a. timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, în anul 1459; 

b. timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în anul 1459; 

c. timpul domniei lui Vlad Ţepeş, în anul 1459; 

d. timpul domniei lui Vlad Ţepeş, în anul 1659. 

 

3.   Bucureştiul devine capitala ţării după: 

a. doi ani; b. două decenii; c. două secole; d. două milenii. 

 

4.   În secolul al XIX-lea, Bucureştiul devine:  

a. principalul centru feroviar al lumii; 

b. principalul centru feroviar al Europei; 

c. principalul centru feroviar al ţării; 

d. principalul centru economic al lumii. 

 

5.   În secolul al XX-lea, Bucureştiul este:  

a. cel mai important centru cultural, economic şi politic al lumii; 

b. cel mai important centru cultural, economic şi politic al României; 

c. cel mai important centru cultural al Ţării Româneşti; 

d. cel mai important centru politic al Ţării Româneşti. 
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6.   Cuvântul nod are în text înţelesul de:  

a. punct în care sunt legate capetele a două fire, a două sfori; 

b. proeminenţă pe tulpina unei plante de unde încep să crească crengile; 

c. locul de întâlnire a două sau mai multe bare; 

d. cel mai important loc unde sosesc şi de unde pleacă nave aeriene în direcţii diferite. 

 

7.   Numărul vocalelor în cuvântul documentară este:  

a. 3; b. 4; c. 5; d. 6. 

 

8.   Propoziţia Se înfiinţează multe şcoli şi spitale. este:  

a. propoziţie simplă, afirmativă; 

b. propoziţie simplă, negativă; 

c. propoziţie dezvoltată, afirmativă; 

d. propoziţie dezvoltată, negativă. 

 

9.   Înainte de literele p şi b se scrie întotdeauna: 

a. litera n; 

b. litera m; 

c. grupul de litere mm; 

d. grupul de litere nn. 

  

10.  Forma corectă a numeralului al XX-lea (scris cu litere) este: 

a. al douăzecelea. 

b. al douăzecilea. 

c. al doăzecilea. 

d. al doăzecelea. 
 

 

___B. Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe şi 

cu o mare sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte, pentru că acesta era scaunul 

domniei. 

Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise: 

— Măria Ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti, Măria Ta. 

Te rog a-mi da câţiva slujitori ca să-mi fie de pază până voi pleca. 

Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcuse şi zise: 

— Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice 

răspântie ce ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţă, fără 

paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător. 

(„Neguţătorul florentin”, de Petre Ispirescu) 
                  

11.  Vlad Ţepeş a fost: 

a. un neguţător din cetatea Florenţa; 

b. domnitorul Moldovei; 

c. domnitorul Ţării Româneşti; 

d. un slujitor. 

 

12.  Târgovişte era: 

a. oraş din Italia; 

b. capitala României; 

c. cetatea de Scaun a Ţării Româneşti; 

d. cetatea de Scaun a Moldovei. 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

 3 

13.  Ideea principală care se potriveşte ultimului fragment din textul de mai sus este: 
a. Rugămintea neguţătorului florentin; 
b. Răspunsul lui Ţepeş Vodă; 
c. Trecerea negustorului prin Târgovişte; 
d. Întâlnirea neguţătorului cu domnitorul Mircea cel Bătrân. 

 
14.  Explicaţia potrivită pentru expresia iute ca focul este: 

a. îşi stăpâni supărarea; 
b. nu îi plăceau linguşelile; 
c. gust înţepător; 
d. se supără, se mânie uşor. 

 
15.  Cuvântul ursită nu are în text înţelesul de: 

a. fatalitate; 
b. soartă; 
c. persoană considerată ca fiind predestinată să devină soţ (sau soţie) cuiva; 
d. destin. 

 
16.  Întrebarea care nu are legătură cu textul este: 

a. Unde s-a dus neguţătorul florentin? 
b. Care a fost solicitarea negustorului? 
c. Ce i-a poruncit Ţepeş Vodă neguţătorului? 
d. Cu ajutorul cărui domnitor şi-a recuperat Vlad Ţepeş tronul? 

 
17.  Cuvântul dar din text este ca parte de vorbire: 

a. substantiv; b. adjectiv; c. verb; d. cuvânt de legătură. 

 
18.  Primul alineat conţine: 

a. 2 substantive proprii; 
b. 3 substantive proprii; 
c. 4 substantive proprii; 
d. 5 substantive proprii. 

 
19.  Cuvântul care nu este pronume personal de politeţe: 

a. dumnealui; b. dânsul; c. Excelenţa Sa; d. Măria Ta. 

 
20.  S-a folosit virgula în propoziţia Ţine-ţi darul, creştine!: 

a. între cuvintele unei enumerări; 
b. după cuvântul „darul”; 
c. pentru a separa cuvinte care explică ceva; 
d. pentru a separa de restul propoziţiei numele unei fiinţe care este strigată. 

 

 

___C.   Soarele se-nalţă 
Bolta-i limpezită, 
Peste munţi şi peste 
Ţara mea iubită. 
Aurind pe câmpuri 
Grâul şi secara, 
Soarele în aur 
Îmi îmbracă ţara.” 
  (Vara, de Victor Tulbure) 
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21.  Poetul surprinde natura în anotimpul: 

a. primăvara; b. vara; c. toamna; d. iarna. 

 

22.  Elementele de natură prezente în poezie sunt: 
a. soarele, cerul, păsările, câmpurile; 
b. soarele, livezile, păsările, câmpurile; 
c. soarele, cerul, munţii, câmpurile; 
d. lacul, cerul, munţii, câmpurile. 

 

23.  Atmosfera care domină natura este de: 

a. zbucium; b. tristeţe; c. linişte; d. mâhnire. 

 

24.  Poetul este cuprins de: 

a. nelinişte; b. regret; c. tristețe; d. bucurie. 

 

25.  Spaţiul acţiunii: 

a. munţii; b. apele; c. toată natura (ţara); d. dealurile. 

 

26.  Cuvântul se-nalţă are în text înţelesul de: 

a. se construieşte; b. se zideşte; c. zboară; d. se ridică. 

 

27.  Explicaţia potrivită a versurilor Aurind pe câmpuri / Grâul şi secara este:  
a. soarele arde câmpurile; 
b. soarele coace lanurile de grâu şi secară, îngălbenindu-le; 
c. câmpurile sunt pustii; 
d. arşiţa verii a uscat pământul. 

 

28.  Adjectivul care se formează din substantivul aur este: 

a. aurul; b. aurind; c. auriu; d. s-au aurit. 

 

29. Cuvântul -i din text este ca parte de vorbire: 

a. substantiv; b. adjectiv; c. pronume; d. verb. 

 

30.  Propoziţia afirmativă Bolta-i limpezită transformată în propoziţie negativă are forma:  
a. Bolta nui limpezită. 
b. Bolta n-ui limpezită. 
c. Bolta nu-i limpezită. 
d. Bolta este limpezită. 
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