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FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Limba şi literatura română, Etapa I – 2022-2023, Clasa a IV-a 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2022-2023 / ETAPA I – 13 ianuarie 2023 

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
CLASA a IV-a 

 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea rezolva cerințele legate de acesta, apoi bifează în 

grilă răspunsurile corecte. 
 

 A-nceput de ieri să cadă 
 Câte-un fulg, acum a stat, 
 Norii s-au mai răzbunat 
 Spre apus, dar stau grămadă 
 Peste sat. 
 
 Nu e soare, dar e bine, 
 Și pe râu e numai fum. 
 Vântu-i liniștit acum, 
 Dar năvalnic vuiet vine 
 De pe drum. 
 
 Sunt copii. Cu multe sănii, 
 De pe coastă vin țipând 
 Și se-mping și sar râzând; 
 Prin zăpadă fac mătănii; 
 Vrând-nevrând. 

 (George Coșbuc – Iarna pe uliță) 
 

STANDARD 
 
1. Fragmentul prezentat face parte: 

a. dintr-un text narativ;  
b. dintr-un text în versuri;  
c. dintr-un text descriptiv; 
d. dintr-un text nonliterar. 
 

2. Un rând dintr-o poezie se numește: 
a. strofă;  b. fragment;  c. alineat; d. vers. 
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3. Anotimpul surprins în poezie este: 
a. vara;  b. toamna;  c. iarna; d. primăvara. 
 

4. Ordinea tablourilor din fragmentul prezentat este: 
1. Trec copiii cu săniile. 
2. A nins. 
3. Pe drum se aude un vuiet. 
 
a. 1, 2, 3;  b. 2, 1, 3;  c. 2, 3, 1; d. 3, 2, 1. 
 

5. Un cuvânt care nu poate fi înlocuit cu năvalnic, este: 
a. aprig;  b. furtunos;  c. liniștit; d. intens. 
 

6. Expresia Copiii fac mătănii. are sensul: 
a. Copiii fac șiraguri din mărgele de lemn. 
b. Copiii cad în zăpadă. 
c. Copiii cad în genunchi și se roagă. 
d. Copiii fac genuflexiuni. 
 

7. A-nceput conține: 
a. două cuvinte, trei silabe;  
b. un cuvânt, trei silabe;  
c. două cuvinte, patru silabe; 
d. un cuvânt, patru silabe. 
 

8. Seria de cuvinte care rimează cu primul și al patrulea vers din a doua strofă este: 
a. ține, pline, fine, feline; 
b. fum, acum, drum, asum; 
c. țipând, râzând, cântând, vrând; 
d. stat, sat, răzbunat, cântat. 
 

9. Strofele care încep cu un verb sunt: 
a. prima strofă;  
b. a treia strofă;  
c. a doua strofă; 
d. toate strofele. 
 

10. Numărul verbelor la formă negativă din text este: 
a. 1;  b. 0; c. 2; d. 3. 
 

11. Cuvântul coastă are același sens cu cel din text în enunțul: 
a. La restaurant am mâncat coastă marinată. 
b. În urma loviturii îl doare o coastă. 
c. Casa bunicilor se află pe o coastă de deal. 
d. Paza de coastă a salvat mulți migranți. 
 

12. În prima strofă, numărul verbelor la timp trecut este: 
a. 3;  b. 5; c. 4; d. 2. 
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13. Substantivul care apare în al treilea vers ar putea fi analizat astfel: 
a. substantiv comun, număr plural, gen neutru; 
b. substantiv propriu, număr plural, gen masculin; 
c. substantiv comun, număr plural, gen masculin; 
d. substantiv comun, număr singular, gen masculin. 
 

14. Numărul substantivelor din a doua strofă este: 
a. 6;  b. 5; c. 7; d. 4. 
 

15. Există adjective în: 
a. prima strofă;  
b. a treia strofă;  
c. a doua strofă; 
d. toate strofele. 
 

16. Substantivele din text cărora li se atribuie o însușire, au ca literă inițială: 
a. s;  b. v; c. z; d. n. 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Se dă enunțul: Copilul zglobiu se întorcea cu sania argintie de pe coastă. 
Schimbând numărul și locul substantivelor însoțite de adjective, obții varianta: 
a. Zglobiii copii se întorcea cu argintiile sănii de pe coastă. 
b. Zglobii copii se întorceau cu argintiile sănii de pe coastă. 
c. Zglobiii copii se întorceau cu argintiile sănii de pe coastă. 
d. Zglobiii copii se întorceau cu argintii sănii de pe coastă. 
 
 

18. _____ spune-mi ____________ cum __________ așteptat ________Ion _____ gară cu sania 
trasă de _________ _______ frumoși _________ ai _____ . 
 
Ordinea cuvintelor ce trebuie completate mai sus este: 
a. Mai, odată, v-a, ne-a, la, cei, m-ai, cai, săi; 
b. mai, o dată, v-a, nea, la, cei, mai, cai, săi; 
c. M-ai, o dată, va, nea, l-a, ce-i, m-ai, c-ai, să-i; 
d. Mai, o dată, v-a, nea, la, cei, mai, cai, săi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 
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BAREM DE CORECTARE 
Limba şi literatura română 

Clasa a IV-a 

Etapa I 
 

Item Răspuns Punctaj 
1 b 5 
2 d 5 
3 c 5 
4 c 5 
5 c 5 
6 b 5 
7 a 5 
8 a 5 
9 d 5 
10 a 5 
11 c 5 
12 a 5 
13 c 5 
14 a 5 
15 c 5 
16 b 5 
17 c 10 
18 d 10 

Total  100 
 
 
 


