
 
 
 
                        ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA” BĂTEŞTI 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN 

„SUB SEMNUL LUI FLORAR”  

             LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a 
   10 aprilie 2014 

Partea I 

 Se dă textul: 
                    Un copil, când jocu-i place, 
                    Toată lumea joc îi face.  
                    Iar el toate le pricepe 
                    și cu ele-un joc începe. 
                    Zise tufa de zambile: 

                           „-Bună ziua, drag copile!“ 
                    Floarea zice: - „Oprește-ți pașii!“ 
                   „Prinde-ne!“zic fluturașii. 
                   „Eu sunt netedă și mică, 
                    ia-mă!“ zice Pietricică. 

(George Coșbuc, Jucăriile celui cuminte) 
1. Fragmentul face parte dintr-un text: 

a) poezie                    b) poveste                   c) descriere d) basm 

 

2. Cuvintele subliniate sunt, în ordine: 

a)  substantiv, pronume personal, adjectiv, verb; 

b)  substantiv , adjectiv, pronume personal, verb;                      

c) substantiv, pronume personal, verb, adjectiv;                     

d) substantiv, verb, pronume personal, adjectiv; 

 

3. În text sunt…..  pronume personale:              

a)  două                     b)  nouă                     c) zece d) trei 

4. Alege enunţul în care cuvântul „joc“este altă parte de vorbire decât cea din 

text: 

a)  Am un joc . 

b)  Ia-mi un joc! 

c) Îmi place să joc.  

d) Începe un joc. 
 

Numele: ............................................ 
Prenumele: ........................................ 
Şcoala: ............................................. 
.......................................................... 
Învăţătoare:.........................................  
Judeţul :.............................................. 



 

 

 

 

 

5.„Toată lumea joc îi face“, se poate înlocui cu : 

     a)  îldojeneşte          b)  îl  încurajează         c)  îl  laudă d) îl pedepseşte 

  

6.În  care  dintre  propoziţii  verbul  este  la  timpul  trecut ? 

     a)  „Zise tufa de zambile.“ 

     b)  „Zic fluturaşii.“ 

      c)  „Floarea zice.“  

d) „Ia-mă!“ 

 

7.În  care  dintre  exemplele  de  mai  jos , cuvântul  început  este  adjectiv ? 

     a)  La început a vorbit zambila . 

     b)  Jocul a început. 

     c)  Termin jocul început . 

d)De început e mai greu. 

8.În  propoziţia „Floarea cu petale aurii zice două cântece pentru copii.“, părţile 

secundare de propoziţie sunt exprimate prin: 

a)  două substantive, două adjective, un numeral; 

     b)  trei substantive, două adjective, un numeral; 

     c)  trei substantive, un adjectiv, un numeral; 

d)trei substantive, două adjective. 

9. Se  dă  propoziţia  dezvoltată „Zambila, pietricica şi fluturşii îi vorbesc puiului 

de om.“   

        Transformând-o  în  propoziţie  simplă , obţinem : 

     a)  Îi vorbesc .                   

 b)  Zambila, pietricica şi fluturşii vorbesc.  

c)  Zambila, pietricica şi fluturşii îi vorbesc. 

     d)Fluturşii vorbesc. 

 

 



10.Schema  propoziţiei  „Floarea mătuşii Floarea îi întrerupe jocul micuţului“. 

este  următoarea : 

       a)    S.    Ps.    Ps.    P.    Ps.    Ps.  

 s.     adj.    v.    s.    s.     adj. 

  b)     S.     Ps.Ps. Ps.    P.    Ps.    Ps 

              s.     s.      s.     s      v.     s.   adj.          

c)     S.     Ps.Ps. Ps.    P.   Ps.  Ps 

 s.     s.      s.     p.     v.    s.   adj. 

      d)     S.     Ps.   Ps.   Ps.    P.   Ps.  Ps 

 s.     s.      s.     p.     v.    s.     s . 

11.În  enunţul „Jocu-i place, jocu-i copilăresc.“, cuvintele subliniatesunt, în 

ordine: 

     a)  pronume personal, verb;          c) două pronume; 

     b)  verb, pronume personal;          d) două verbe. 

 

12. Care  din  următoarele  serii decuvinte  au  acelaşi  înţeles  cu : pricepe? 

     a)  înţelege, cunoaşte, se dumireşte ;                                

b)  doreşte, înţelege, cunoaşte ;                                         

c)  crede, înţelege, se dumireşte ; 

d) înţelege, doreşte, crede. 

13. Enunţul „Un copil, când jocu-i place, 
                    Toată lumea joc îi face.  
                    Iar el toate le pricepe 
și cu ele-un joc începe.“, este format din: 

     a)  20 cuvinteb)  22 cuvinte  c)  21cuvinte d)23 cuvinte 
 

Partea a II-a 

 

14.Scrie o strofă dintr-o altă poezie al cărei autor este George Coşbuc.Precizează 

titlul. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 



 

 

15. Scrie două imagini vizuale,două imagini auditive şi două imagini motrice 

care pot fi folosite într-o compunere cu titlul ,, Jocul meu preferat“. 

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

16. Exprimă-ţi opinia, într-un text de 2-3 rânduri, despre jocul copilului, aşa cum 

reiese din text. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

17.Cum apreciezi subiectele acestui concurs? Caracterizează-le prin trei 

adjective!  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

MULT SUCCES! 
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BAREME DE CORECTARE 

Se acordă 100 puncte astfel : 

Partea I 

13X5=65puncte 

Nr. a b c d 
1 X    
2   X  
3  X   
4   X  
5  X   
6 X    
7   X  
8   X  
9  X   

10    X 
11 X    
12 X    
13  X   

Partea a II-a 

14.) 5 puncte 

3 respectă autorul 

2 puncte ortografia şi punctuaţie; 

15.)12 puncte 

6X2 puncte fiecare imaginegăsită; 

16.) 5 puncte 

3 puncte originalitate 

 1 punct formularea raspunsului 

   1 punct ortografia şi punctuaţie; 

            17.)  3 puncte 

10 puncte din oficiu



  

 




