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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2019-2020 / ETAPA I – 23 ianuarie 2020 

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 răspunsurile corecte. 
 
Trăia odată, pe o frunză de sălățică, un melc. Avea o casă de piatră, cu parter și etaj, dar nici 

melcul nu știa bine de ce căsuța lui nu avea, ca toate celelalte, număr la poartă... „Poate de aceea pe 
la mine nu vine poștașul, gândea mâhnit melcul. Eu trebuie să aflu toate veștile din gura cocoșului. 
Cocoșul le află de la plop, care, înalt cum este, se ridică până la ultimul etaj al blocului din 
vecinătate. (...)” 

Porni la drum, dar de-abia ieșise din stratul de iarbă și fu cât pe ce să fie călcat de o mașină. 
Avu însă noroc. (...). Exact în clipa când căsuța lui era hurducată din temelii, se pomeni ridicat în 
aer. Îi vorbea o fetiță. 

— Ce cauți în mijlocul străzii, prostuțule? 
— Vreau număr la casă. 
— Da? Ți-l pun eu, zise fetița. Treci când ai timp pe la mine: locuiesc în blocul acesta, la 

etajul zece. 
 (M. Sântimbreanu, Melcul mincinos) 

 

STANDARD 
 

1. Numărul de alineate al fragmentului este: 
a. două; b. trei; c. cinci; d. patru. 
 

2. Sensul noțiunii odată, în text, ar fi: 
a. dată la o temă; b. acum; c. imediat; d. cândva. 
 

3.  Melcul trăia: 
a. la parter; b. într-un bloc; c. la etajul zece; d. pe o frunză de sălățică. 
 

4. Cuvântul cu sens asemănător pentru noroc este: 
a. soartă; b. ghinion; c. neșansă; d. insucces. 
 

5. Virgulele din primul enunț încadrează: 
a. un apel; b. o enumerare; c. o explicație; d. o propoziție afirmativă. 
 

6. În primul enunț sunt: 
a. două substantive; b. trei substantive; c. patru substantive; d. un substantiv. 
 

7. Enunțul care nu are legătură cu conținutul textului este: 
a. Melcul era mâhnit.  b. El afla veștile de la cocoș. 
c. Fetița s-a oferit să-i pună număr la casă. d. Fetița nu a vorbit cu melcul. 
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8. Gruparea de cuvinte de-abia conține: 
a. 2 silabe și 4 vocale;  b. 3 silabe și 4 vocale; 
c. un cuvânt și 6 litere;  d. o silabă și 3 vocale. 
 

9. Numărul cuvintelor alintate din text este: 
a. patru; b. șase; c. trei; d. cinci. 
 

10. Care enunț ortografiază corect forma odată/o dată? 
a. Sonia a sunat doar odată la ușă. 
b. Nu este suficient să citești odată problema ca să o rezolvi corect. 
c. Trăia o dată o prințesă tare mofturoasă. 
d. Odată, a nins două zile neîncetat. 
 

11. Caută în text propozițiile interogative. Ai găsit: 
a. o propoziție; b. două propoziții; c. nicio propoziție; d. trei propoziții. 
 

12. În ultimul enunț sunt: 
a. patru verbe;  b. trei verbe; c. cinci verbe; d. două verbe. 
 

13. Propoziția Trăia odată, pe o frunză de sălățică, un melc. este:  
a. enunțiativă, afirmativă; b. enunțiativă, negativă; 
c. exclamativă, afirmativă; d. interogativă, negativă. 
 

14. Verbul a avea se scrie la timpul viitor, persoana a II-a, numărul plural, astfel: 
a. vom avea; b. vei avea; c. veți avea; d. va avea. 
 

15. În care dintre enunțuri cuvântul piatră are același înțeles cu cel din text? 

a. La auzul veștii a rămas stană de piatră. 
b. La temelia casei a folosit multă piatră, pentru consolidare. 
c. La istorie a studiat epoca de piatră. 
d. Parcă i s-a pus o piatră pe inimă, de supărat ce era. 
 

16. Doar unul dintre cuvintele de mai jos nu face parte din aceeași familie de cuvinte. Acesta este: 
a. stradă; b. stradal; c. stradivarius; d. străduță. 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Care formulare este incorectă? 
a. Așteptăm pe profesor la oră. b. Pe profesorul îl așteptăm la oră. 
c. Îl așteptăm pe profesor la oră. d. Așteptăm profesorul la oră. 
 

18. Greșelile ortografice din enunțul Ouălele și cremvurștii sunt lîngă coși. sunt în număr de: 
a. șase; b. cinci; c. patru; d. trei. 

 
Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


