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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 24-25 aprilie 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 
 

A fost odată ca niciodată un împărat. El avea trei fete.  
Într-o bună zi, împăratul își întrebă fetele cât de tare îl iubesc. 
— Te iubesc ca mierea, răspunse fata cea mare, după ce se gândi că nimic nu poate fi mai 

dulce pe lume. 
— Iar eu ca zahărul, tată, răspunse mijlocia. [...] 
Uitându-se la Ileana, fata cea mică, o întrebă și pe dânsa: 
— Tu, fata mea, cum mă iubești? 
— Ca sarea în bucate tată, răspunse ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste și lăsându-și ochii 

în jos, sfioasă.  
(Sarea în bucate, adaptare după P. Ispirescu) 

 
1. Împăratul le-a întrebat pe fete: 

a. Care este cea mai frumoasă;  
c. Cum se înțeleg între ele; 

b. Cât de tare îl iubesc;  
d. Unde vor să plece. 

 
2.  Fata cea mare îl iubea pe tatăl său: 

a. ca zahărul;  
c. ca mierea; 

b. ca sarea în bucate;  
d. ca mierea și ca zahărul. 

 
3.  Alege afirmația incorectă: 

a. Împăratul avea trei fete. 
b. Fetele cele mari îl iubeau ca mierea și ca zahărul. 
c. Mezina nu era sfioasă. 
d. Ileana avea fața senină și zâmbea cu dragoste. 

 
4.   Construcția uitându-se are: 

a. 3 silabe; b. 5 silabe; c. 6 silabe; d. 4 silabe. 
 
5.  O altă poveste scrisă de P. Ispirescu este: 

a. Vrăjitorul din Oz; 
c. Prâslea cel voinic și merele de aur; 

b. Inul și cămeșa; 
d. Ursul păcălit de vulpe. 

 
6.  Substantivul ochi are: 

a. Numai formă de plural; 
c. Numai formă de singular; 

b. Aceeași formă și la singular și la plural; 
d. Formă diferită la singular și la plural. 
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7.  În al treilea enunț găsim: 

a. un verb; b. două verbe; c. trei verbe; d. cinci verbe. 
 
8.  În propoziția subliniată din text nu avem: 

a. numeral; b. substantiv comun; c. adjectiv; d. pronume personal. 
 
9.  Analiza gramaticală corectă a pronumelui dânsa este: 

a. Pronume personal, pers. a III-a, nr. plural, genul feminin;  
b. Pronume personal de politețe, pers. a III-a, nr. singular, genul feminin; 
c. Pronume personal, pers. a III-a, nr. singular, genul feminin;  
d. Pronume personal de politețe, pers. a III-a, nr. plural, genul feminin. 

 
10.  Ce însușire nu i se potrivește mezinei? 

a. sfioasă; b. rușinoasă; c. ranchiunoasă; d. modestă. 
 
11.  Verbul care se poate forma de la adjectivul dulce este: 

a. îndulcit; b. a îndulci; c. îndulcitor; d. dulcegărie. 
 
12.  Textul conține … propoziții negative: 

a. una; b. două; c. zero; d. alt răspuns. 
 
13.  Enunțul scris corect este: 

a. A fost o dată un împărat care avea trei fete.     
b. 9 Mai este o dată importantă pentru Europa.     
c. Nu este corectă nici odată a exercițiului. 
d. Odată importantă pentru fiecare dintre noi este ziua de naștere. 

 
14.  Schema propoziției El avea trei fete. este: 

a. S. P. A. C. b. S. P. C. C. c. S. P. A. A. d. S. P. C. 
 
15.  Cuvântul zi, subliniat în text, îndeplinește funcția de: 

a. subiect;     
b. predicat;     

c. parte secundară care determină un substantiv; 
d. parte secundară care determină un verb. 

 
16.  Propoziția simplă este: 

a. Afară ninge. 
b. El o vede. 
c. Ieri fulgera.  
d. Ioana, Maria, Dan și Ariana colorează. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Seria de substantive care au numai formă de singular este: 

a. miere, aur, fotbal, curaj;     
c. miere, orez, vreme, secară;     

b. miere, lapte, unt, lună; 
d. miere, var, vânt, cimbru. 

 
18.  Adaugă cuvântul potrivit în comunicarea: Coaja … de porumbel este fragilă. 

a. oolelor; b. ouălor; c. ouălelor; d. ouălelelor. 
 




	LimbaRomana_EtapaII_14-15_clasaIV_subiect
	LimbaRomana_EtapaII_14-15_clasaIV_barem

