FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A IV-A
Varianta 4
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date:
A. Aici, în Târgovişte, şi-a aşezat Mircea-Vodă scaunul domniei către sfârşitul veacului al
paisprezecelea, şi, fiind lunca deschisă şi fără apărare, a făcut şanţuri şi ziduri tari împrejurul
cetăţii, şi 333 de ani a rămas aici capitala ţării. În vremea asta, oraşul a fost bântuit de oştile
turceşti, şi cu toate nenorocirile care l-au învăluit, a mers înainte, s-a ridicat şi s-a îmbogăţit
mereu. Domni după domni l-au înfrumuseţat şi l-au dăruit cu mitropolie, cu biserici, cu tipografie;
subt înţeleapta şi blânda stăpânire a lui Matei Basarab, mulţimea norodului ajunsese la 60.000 de
suflete.
(Alexandru Vlahuţă, România pitorească)

1. În textul dat, este prezentat oraşul:
a. Curtea de Argeş;

b. Ţarigrad;

c. Târgovişte;

d. Veneţia.

2. Mircea-Vodă şi-a aşezat la Târgovişte scaunul domniei:
a. la începutul
secolului al
paisprezecelea;

b. către sfârşitul
deceniului al
paisprezecelea;

c. acum 333 de ani;

d. către sfârşitul
veacului al
paisprezecelea.

3. Oraşul Târgovişte a fost, timp de 333 de ani, capitala:
a. Transilvaniei;

b. Ţării Româneşti;

c. Moldovei;

d. României.

c. polonezi;

d. tătari.

4. Oraşul a fost călcat adesea de:
a. moldoveni;

b. turci;

5. În timpul domniei lui Matei Basarab, populaţia oraşului avea:
a. 600.000 locuitori;

b. 6.000 locuitori;

c. 6.006 locuitori;

d. 60.000 locuitori.

c. popor;

d. oaste.

6. Cuvântul norod are înţelesul de:
a. cetate;

b. prost;

7. Cuvântul cu înţeles asemănător pentru cuvântul veac este:
a. deceniu;

b. mileniu;

c. an;

d. secol.

c. sub;

d. supt.

8. Forma literară a cuvântului subt este:
a. sus;

b. sut;
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9. Substantivele proprii din textul de mai sus se găsesc în seria:
a. Târgovişte, Matei
Basarab, Domni;

c. Târgovişte,
Mircea-Vodă, Matei
Basarab;

b. Mircea-Vodă,
Matei Basarab,
Domni;

10. Substantivul stăpânire este însoţit de adjectivul/adjectivele:
a. tari;

b. blânda;

c. înţeleapta;

d. Târgovişte, MirceaVodă, Domni.

d. înţeleapta şi blânda.

B. Baruţu doreşte o viaţă ilegală, prin curte, pe câmp, la raţe, la câini, la găini, la pisici, fără
trei-patru schimburi de primeneli pe zi, fără ochiul ca un scai al măicuţii, lipsit de urmele lui. Să
intre sub pat şi să stea acolo până i-o veni să se urce pe dulap, să intre pe sub lemne; să se joace cu
ciocanul şi cuţitul, să calce în mocirlă până la ciorapi şi apoi să intre în praf. De când e, el nu a
putu încă niciodată să iasă la drum şi să treacă de-a fuga pe dinainte, în momentul când soseşte un
cal sau un automobil. El nu se poate plimba decât însoţit, frânat în toate voinţele lui, să umble încet
când merge repede, să meargă repede când umblă încet, să stea când porneşte, să se mişte când s-a
oprit, sâcâit de toţi.
(Tudor Arghezi, Nu e voie)

11. Fragmentul prezintă:

a. hotărârea lui Baruţu b. dorinţa lui
de a respecta regulile Baruţu de a duce o
impuse de părinţi;
viaţă liberă şi
nesupravegheată;

12. Personajul principal este:
a. mama lui Baruţu;

b. Miţu;

13. Însuşirea care i se potriveşte lui Baruţu este:
a. harnic;

b. neascultător;

14. Învăţătura desprinsă din text este:
a. Copiii trebuie să
asculte de sfaturile
părinţilor pentru că
aceştia îi învaţă ceea
ce este bine în viaţă.

b. Copiii nu trebuie să
asculte de sfaturile
părinţilor.

c. hotărârea lui
Baruţu de a respecta
indicaţiile
învăţătorului;

d. hotărârea lui Baruţu
de a-şi efectua zilnic
temele.

c. Baruţu;

d. tatăl lui Baruţu.

c. ascultător;

d. respectuos.

c. În viaţă este bine
să ştii o meserie.

d. Fiecare lucru trebuie
făcut cu chibzuinţă şi
răbdare.

15. Expresia frânat în toate voinţele lui are înţelesul:
a. băiatul făcea tot ce
dorea;

b. părinţii ascultau de
sfaturile lui Baruţu;

16. Expresia Viaţă ilegală are, în text, înţelesul de:
a. viaţă bazată pe
reguli;

b. viaţă lipsită de
reguli

c. Baruţu se simţea
oprit de către părinţi
să facă orice dorea;

d. Baruţu era oprit de
părinţi să facă lucruri
bune.

c. viaţă lipsită de
griji;

d. viaţă lipsită de
primejdii.

17. Cuvântul cu sens opus pentru verbul umblă este:
a. merge;

b. cutreieră;

18. Cuvântul praf nu este înrudit cu cuvântul:
a. prăfuit;

b. prăfuire;
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c. stă;

d. se deplasează.

c. prefăcut;

d. prăfuşor;
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19. Verbul doreşte este la:
a. timpul trecut,
persoana a III-a,
numărul singular;

b. timpul prezent,
persoana a III-a,
numărul plural;

20. În text descoperim comparaţia:
a. „viaţă ilegală”;

b. „să intre în
mocirlă”;

c. timpul prezent,
persoana a III-a,
numărul singular;

d. timpul trecut,
persoana a II-a,
numărul plural.

c. „ochiul ca un scai
al măicuţii”;

d. „să se joace cu
ciocanul şi cuţitul”.

c. toamna;

d. iarna.

c. o pânză minunată;

d. o zână.

C.
Iarna-i meşter iscusit
Că pe deal şi pe câmpie,
Ţese-o pânză minunată,
Fără iţe, fără spată.
(George Coşbuc, Iarna)

21. Anotimpul înfăţişat în versurile de mai sus este:
a. primăvara;

b. vara;

22. Iarna este asemănată cu:
a. o spată;

b. un meşter iscusit;

23. Poetul personifică iarna (îi atribuie însuşiri omeneşti), folosind cuvântul:
a. spată;

b. ţese;

24. Expresia Pânza minunată reprezintă:
a. ţesătură din fire de
bumbac;

b. covorul de frunze;

25. Poetul îşi exprimă faţă de iarnă sentimente de:
a. tristeţe;

b. nelinişte;

c. câmpie;

d. iţe.

c. zăpada;

d. iarba.

c. admiraţie;

d. indiferenţă.

c. pescar;

d. cizmar.

c. stângaci;

d. îndemânatic.

c. spată;

d. câmpie.

c. 6 substantive;

d. 7 substantive.

c. ţesea;

d. v-a ţese.

26. Iţele şi spata sunt obiecte folosite de:
a. prisăcar;

b. ţesător;

27. Cuvântul iscusit nu are în text înţelesul de:
a. priceput;

b. talentat;

28. Adjectivul minunată determină substantivul:
a. iţe;

b. pânză;

29. În versurile de mai sus se găsesc:
a. 4 substantive;

b. 5 substantive;

30. Verbul ţese, din text, are la timpul viitor forma:
a. vor ţese;

b. va ţese;
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