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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 2016   

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA 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 fecior de împărat și feciorul ăsta de crai începu să nutrească de la 

un timp dorința de a colinda lumea. Și cum dorința asta îi stăpânea cugetul, plecă el, într-un fapt 
de seară de la curte, și nu luă cu sine decât pe slujitorul cel mai de credință. 

Merseră ei ce merseră, cale lungă, nu glumă, și-ntr-o bună zi numai ce dădură peste o pădure 
mare, de nu-i aflai capătul. Și când se înnopta, căutară în stânga, scotociră peste tot, dar nu fu chip 
să găsească un adăpost. 

Tocmai când se luaseră de gânduri, că nu știau unde să-și petreacă noaptea, iată că le răsări 
în cale o fată. Și fata asta se îndreptă spre un drumeag care ducea la o căscioară.   

(Frații Grimm, Ghicitoarea) 
 
1. Fragmentul prezentat face parte dintr-o: 

a. descriere; b. poezie; c. scrisoare; d. poveste. 
 
2.  Dorința feciorului de crai era: 

a. să câștige multe bătălii;  
c. să colinde lumea; 

b. să fie iubit de supușii săi;  
d. să învingă zmeul. 

 
3.  Feciorul de împărat a plecat de la curte: 

a. într-un fapt de seară; 
c. într-o zi de sărbătoare; 

b. dimineața; 
d. la prânz. 

 
4.   În călătoria sa a fost însoțit de către: 

a. garda lui; b. armata lui; c. tatăl lui; d. slujitorul credincios.
 
5.  Cei doi călători nu găsiră: 

a. animale; b. oștirea împăratului; c. un adăpost; d. o altă țară. 
 
6.  Se îndreptă spre drumeagul căscioarei: 

a. o fată; b. o vrăjitoare; c. zmeul; d. cerbul fermecat. 
 
7.  Expresia de nu-i aflai capătul nu are același înțeles cu: 

a. imensă; b. uriașă; c. înaltă; d. întinsă. 
 
8.  Cuvântul din fragment care are același înțeles cu împărat este: 

a. conducător; b. rege; c. crai; d. stăpân. 
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9.  Nu are același înțeles ca cel din text cuvântul cale din propoziția: 
a. Cristina a cumpărat un buchet de cale.
b. „La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de lungă”... 
c. Am avut de urcat cale lungă până la Cetatea Poienari.  
d. Până la Satu-Mare este cale lungă de străbătut.

 
10.  Cuvântul odată din primul enunț înseamnă: 

a. o dată importantă din viața împăratului;
c. o singură dată, nu de mai multe ori;

b. demult, odinioară; 
d. o dată a unei probleme. 

 
11.  Șirul care conține numai cuvinte despărțite corect în silabe este: 

a. îm-pă-ra-tul, nu-treas-că, în-nop-ta, toc-mai;
c. îm-pă-ra-tul, nu-treas-că, î-nnop-ta, toc-mai;

b. împ-ă-ra-tul, nu-trea-scă, în-nop-ta, toc-mai;
d. îm-pă-ra-tul, nu-treas-că, în-nop-ta, to-cmai.

 
12.  Cuvântul căscioară are: 

a. 4 silabe, 9 litere, 9 sunete; 
c. 3 silabe, 9 litere, 7 sunete; 

b. 3 silabe, 9 litere, 8 sunete; 
d. 4 silabe, 8 litere, 7 sunete. 

 
13.  O propoziție simplă este în exemplul: 

a. Și fata asta se îndreptă...     
c. Merseră ei...     

b. A fost odată...
d. Și când se înnopta...

 
14.  Verbul a se înnopta s-a format din substantivul: 

a. înnoptând;     b. înnoptată;    c. noapte; d. întunecime.
 
15.  În al doilea enunț din al doilea alineat sunt: 

a. 4 verbe;     b. 5 verbe;    c. 3 verbe; d. 2 verbe. 
 
16.  Schema liniară a propoziției: Și fata asta se îndreptă spre un drumeag., este: 

a. 
S. A.p. P. A.p.

subst.com. adj. verb subst.com.
; 

c. 
S. A.p. P. A.p.

subst.com. subst.com. verb adj.
; 

b. 
A.p. S. P. A.p.

subst.propriu subst.com. verb adj.
; 

d. 
S. A.p. A.p. P.

subst.com. adj. subst.com. verb
. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Verbul a fi nu este scris corect în enunțul: 

a. — Să fii cuminte, copilul meu!    
b. — Nu fi răutăcios cu prietenii tăi! 
c. — Fii ascultător! 
d. Dacă nu ar fii fost poveștile, imaginația noastră ar fii fost mai limitată.

 
18.  În textul: 
 

Fiului de crai parcă î-i venise inima la loc văzând o fință omenească în aceea pustietate, 
șio întrebă plin de cuviință: 

— Copilă dragă, uare near fii îngăduit, mi-e și slujitorului meu, să ne adăpostim peste 
nuapte în căsceoara asta?  

 
 sunt: 

a. 12 greșeli;     b. 10 greșeli;    c. 11 greșeli; d. 13 greșeli. 
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