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-PROGRAMĂ CONCURS- 

 

 

 

Clasa a II-a 

A. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

• Lectura activă-descoperirea informațiilor; 

• Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare; 

• Recunoașterea personajelor; 

• Textul. Titlul. Autorul; 

• Formularea unor întrebări și răspunsuri;  

• Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o 

opinie referitoare la mesajul citit. 

 

B. Elemente de construcție a comunicării 

1. Ortografia și punctuația 

• Semnele de punctuație: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia 

de dialog, două puncte, virgula; 

• Folosirea corectă a ortogramelor/cuvintelor s-a, sa, într-o, într-un; 

• Scrierea corectă a cuvintelor. 

 

 

2. Lexicul 

• Cuvinte cu sens opus; 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Comunicare în limba română 

Programă concurs 
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• Cuvinte cu formă diferită și sens asemănător; 

• Cuvântul-grup de sunete asociat cu un înțeles. 

 

3. Noțiuni de fonetică 

• Sunetul și litera-corespondența dintre ele; 

• Vocale și consoane; 

• Grupurile de sunete: ea, ia, oa, ie, ua, uă; 

• Grupurile de litere che, chi, ge, gi, ce, ci, ghe, ghi; 

• Scrierea cu ,,mp’’  și ,, mb’’; 

• Scrierea cu literele ,,â’’  și  ,,î’’;  

• Propoziția. Cuvântul. Silaba. Despărțirea în silabe. 

 

C. Scrierea imaginativă/ Scrierea despre textul literar 

• Scrierea unui dialog, scrierea unui text scurt format din câteva propoziții. 

• Scrierea de mână și prezentarea textului. Scrierea caligrafică; 

• Așezarea corectă a textului în pagină: plasarea titlului, folosirea alineatelor, 

respectarea spațiului dintre cuvinte; 

• Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei; alcătuirea unor 

texte scurte despre obiecte, ființe, personaje din povești, aspecte din viața 

cotidiană, fapte, întâmplări din viața personală, etc.; 

• Formularea de întrebări și răspunsuri. 
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CLASA a II-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

               Citeşte cu atenţie textul următor: 

 

„A fost odată ca niciodată, a fost un împărat care avea mai multe fete şi toate erau frumoase ca 

nişte zâne. Dar cea mai mică era atât de frumoasă, că până şi soarele, care văzuse atâtea, se oprea în 

loc, uitându-se la dânsa şi minunându-se de atâta frumuseţe. 

           La o mică depărtare de palatul împărătesc se întindea o pădure adâncă şi întunecoasă, iar în 

pădure, la umbra unui tei bătrân, se putea vedea o fântână. În zilele cu prea mare zăduf, cea mai 

mică dintre fetele împăratului se ducea în pădure şi se aşeza pe ghizdurile (pereți făcuți din bârne, 

piatră, tuburi, care căptușesc o fântână) fântânii răcoroase. Stătea aşa, fără să facă nimic, şi, când 

o prindea urâtul, scotea dintr-un buzunar o minge de aur; o arunca în sus, o prindea din zbor în 

căuşul palmelor şi-apoi o arunca iar. Ăsta era jocul care-i bucura cel mai mult inima. 

S-a întâmplat însă odată ca mingea să-i scape din palme şi, căzând pe pământ, să se ducă de-a 

rostogolul de-a dreptul în fântână. Fata de împărat o urmări cu privirea, dar mingea pieri de parcă n-ar 

fi fost şi fântâna era tare adâncă, atât de adâncă, de nu-i putea zări fundul! Se porni atunci domniţa pe 

plâns şi plânse în hohote, neputând în niciun chip să-şi ostoiască amărăciunea. Şi cum se jelea ea, 

numai ce aude că-i strigă cineva din apropiere...” 

                                                                                            („Prințul fermecat” după Frații Grimm)          

 

Numele 

și 
prenumele 

 

 

Școala 

 

 

 

 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar - 

Comunicare în limba română  
Test de  antrenament 1 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la 

acest concurs! 

Îți doresc 

succes! 
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  10p       1.Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.                                  

               Titlul textului este : 

                   Prințesa fermecată;                 Prințul fericit;              Prințul fermecat. 

                Autorul textului este: 

         Frații Grimm;                          Ion Creangă;              Frații Grim. 

 

 10p       2.Transcrie pe linia de mai jos a șasea  propoziţie din textul „Prințul fermecat ”. 

              ____________________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________________ 

 

 10p        3. Formulează o întrebare referitoare la text care să înceapă cu cuvântul  Unde. 

              _____________________________________________________________________________________ 

 

 

               4 . Alege cuvintele potrivite aflate în paranteză. Scrie-le la locul potrivit. 

               La o mică depărtare de palatul împărătesc se întindea o ______________________. 

10p         La umbra unui tei bătrân, se putea vedea o ___________________________. 

              S-a întâmplat însă odată ca mingea să-i scape din ____________________________. 

               Se porni atunci domniţa pe ___________________________________________. 

              Şi cum se ______________ea, numai ce aude că-i strigă cineva din apropiere. 

                                                                                    (palme, fântână, plâns, jelea, pădure)                                                                                                                             

     

 

 

 

                

  10p       5. Încercuieşte pe textul „Prințul fermecat ” propoziţia în care se vorbește despre plânsul fetiței.       
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 10p         6. Desparte în silabe cuvintele următoare:  

▪ mingea= __________________________________________________________________ 

▪ fântână= __________________________________________________________________ 

▪ domnița= _________________________________________________________________ 

▪ împărat= __________________________________________________________________ 

▪ frumoase= _________________________________________________________________ 

 

 10p         7.  Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 

▪ fete= _____________________________________________________________________ 

▪ frumoasă= ________________________________________________________________ 

▪ văzuse=  __________________________________________________________________ 

▪ prindea= __________________________________________________________________ 

▪ pieri=_____________________________________________________________________ 

                          

                    

                    Partea a II-a - Scrierea imaginativă  

20 p         Alcătuiește un dialog între tine și fata de împărat de minim 5 replici. În redactarea dialogului tău 

vei avea în vedere: 

                   -să folosești semnele de punctuație specifice dialogului; 

                   - să ai un conţinut clar, logic;    

              - să respecţi regulile de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină; 

                   -să dai un titlu potrivit textului redactat. 
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................................................................................................ 

________________________________________________    

________________________________________________ 

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

________________________________________________ 

________________________________________________ 

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

________________________________________________

________________________________________________ 

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

________________________________________________

________________________________________________ 

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

________________________________________________

________________________________________________ 

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

________________________________________________

________________________________________________ 

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

________________________________________________

________________________________________________ 

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

________________________________________________ 

 

Total: 100 puncte. 
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

1. 10p pentru  marcarea corectă cu X a răspunsurilor:  

a. Prințul fericit.....................................................................................5 p 

b. Frații Grimm.....................................................................................5 p 

2. 10p pentru transcrierea corectă a propoziției: 

„Ăsta era jocul care-i bucura cel mai mult inima.”.............................10 p 

• Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

•  Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

•  Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

3.  10p pentru scrierea unei întrebări: 

• Formularea corectă a întrebării.............................................................5p 

• Folosirea semnului întrebării și a cuvântului ,,Unde”..........................5p 

• Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

•  Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

•  Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 

Comunicare în limba română 

Test de antrenament 1 
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4.  10p pentru completarea pe linie a cuvântului care se potrivește: 

• a. pădure ....................................................................................................2p 

• b. fântână ...................................................................................................2p 

• c. palme .....................................................................................................2p 

• d. plâns ......................................................................................................2p 

• e. jelea .......................................................................................................2p 

5.  10p pentru încercuirea pe text a propoziției: 

„ Se porni atunci domniţa pe plâns şi plânse în hohote, neputând în nici un chip să-şi 

ostoiască amărăciunea.” .....................................................................................10 p 

 

6.   10 p pentru  despărțirea corectă în silabe: 

• min-gea .....................................................................................................2p 

• fân-tâ-na ....................................................................................................2p 

• dom-ni-ța ..................................................................................................2p 

• îm-pă-rat ...................................................................................................2p 

• fru-moa-se ................................................................................................2p 

7.    10p pentru scrierea  sinonimelor: 

• fete= copile, fecioare, fiice ......................................................................2p 

• frumoasă= estetică, aspectuoasă, superbă ................................................2p 

• văzuse= zărise, observase ........................................................................2p 

• prindea= apuca, înhăța .............................................................................2p 

• pieri= dispăru, muri, mistui ......................................................................2p 

 Se acceptă orice variantă, conform DEX. 

✓ SUBIECTUL II   -SCRIEREA IMAGINATIVĂ (20 puncte) 

• Exprimare coerentă, cu înţeles; respectarea cerinței .................................4p 

• Ordonarea propoziţiilor într-un text ..........................................................4p 
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•  Aşezarea corectă în pagină  (alineate, despărțire în silabe la capăt de rând) 

 în totalitate ..............................................................................................2p 

•  Originalitatea ideilor ...............................................................................4p 

•  Folosirea liniei de dialog și a semnului întrebării ...................................4p  

• Aspectul scrisului ( forma literelor, fără pete, ștersături) .........................2p 

 Notă: 

• Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

•  Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

•  Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

*Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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  CLASA a II-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 
 

„Omul treiera grăunțe; 
Păsărica mi-l zări 
Și, zburând pe lângă dânsul, 
Începu a ciripi: 
- Omule, tu ai grăunțe 

Cu grămada-n șura ta; 
Dă-mi vreo câteva și mie, 
Ca să ies din iarna grea. 

- Păsărică, zise omul, 
Hai, culege cât poftești, 
Dar apoi, la primăvară, 
Tu cu munca să-mi plătești. 
Când omizile-n grădină, 
Vor mânca frunze și flori, 
Tu să zbori din creangă-n creangă, 
Să le strângi, să le omori. 
 

 

   
 

Astfel zise gospodarul, 

Păsărica se-nvoi, 

El îi dete grăuncioare, 
Ea omizile stârpi.” 

 

(Ion Creangă, Omul și pasărea) 

 
*a treiera – a separa boabele, semințele de restul 
unei plante prin batere/ cu mașini speciale 
(batoza); 

**plante care pot fi treierate: grâul, orzul, 

ovăzul, secara. 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 

 

 

 

 

 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Comunicare în limba română 

Test de antrenament 2 
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SUBIECTUL I (70 puncte) 

1. Răspunde la întrebările următoare:  

a) Care este titlul acestui text? Dar autorul? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) Ce tip de text este Omul și pasărea? 

__________________________________________________________________________________ 

c) Care sunt personajele amintite în text? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d) Cum se desparte în silabe cuvântul grăuncioare? 

__________________________________________________________________________________ 

e) Care este opusul cuvântului munca? 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Încercuiește răspunsul corect din fiecare coloană! 

a) Poezia are:        b) Prima strofă are:       c) A treia strofă are: 

➢ 1 strofă 

➢ 2 strofe 

➢ 3 strofe 

➢ 5 versuri 

➢ 8 versuri 

➢ 10 versuri 

➢ 3 versuri 

➢ 5 versuri 

➢ 4 versuri 

 

3. Completează propozițiile selectând cuvintele potrivite din text: 

a) Omul treiera ______________________________ . 

b) Pasărea îi cere vreo_________________________ grăunțe.  

c) Omul cere în schimbul grăunțelor ca pasărea să stârpescă ____________________________. 

d) Primăvara, omizile se hrănesc cu ________________________________________. 

 

4. Citește cu atenție următoarele enunțuri. Precizează, în paranteză,  înțelesul fiecărui cuvânt subliniat. 
Utilizați cuvinte diferite! 

 

➢ -Culege semințe câte poftești, dragă păsărică! (..............................................................) 
➢ -Ce poftești de mâncare? zise mama. (...............................................) 

➢ -Mai poftește  pe la noi, cumătră! (.....................................................) 

 

10 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 p 

 

 

 

 

10 p 

 

 

 

10 p 
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5. Transcrie din text cuvinte cu sens asemănător pentru cele date: 

separa =_________________ ;    spuse =__________________;   boabe =________________ ; 

                 dorești = _____________________;    se tocmi =________________________. 

   

 6. Alcătuiește două propoziții în care cuvânul „grea” să aibă înțelesuri diferite: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

 7. Rescrie corect enunțul dat pe spațiul de mai jos: 

 Înpărăteasa zorilor a găsit întro zii păsărica flămîndă și a dus-o întrun suflet la palatul ei 

strălucitor,  nu departe de luminiș. 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 8. Vrei să fii și tu poet? Creează câteva rime! 

  Model:poftești primești 
 

    

 

 

   

  SUBIECTUL II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte)  

      Imaginează-ți că ai fi bun prieten cu îndrăgitul scriitor Ion Creangă. Scrie un text de 5-7 rânduri 

despre păsărica din poezie, folosind şi expresiile următoare:  

drăgălașa păsărică, ochii umezi, pui mic şi gingaş, iarna grea. 

   Atenţie!  

✓ Pune un titlu potrivit textului scris de tine.  

✓ Respectă cerinţa și foloseşte toate cele patru expresii date.  

✓ Scrie corect toate cuvintele, având grijă la aspectul scrisului. 

✓ Foloseşte corect semnele de punctuaţie.  

✓ Respectă aşezarea textului în pagină.  

5 p 

5 p 

 10 p 

10 p 

20 p 

păsărica _____________

_____ 

grădină _____________

_____ 
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_________________ 

 

 

      

 

 

 

    Total: 100 puncte. 

Ai terminat? Verifică cu 
multă atenție răspunsurile! 
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Clasa a II-a 

 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

1. 2px5=10p pentru orice formulare  corectă și completă a răspunsurilor: 

a)Titlul textului este „Omul și pasărea”,  iar autorul este  Ion Creangă.  2p; 

b)Textul „Omul și pasărea”este în versuri/o poezie.    2p; 

c)Personajele amintite în text sunt omul și pasărea.        2p;               

d)Cuvântul se desparte în silabe astfel: gră-un-cioa-re.    2p; 

e)Opusul cuvântului munca este odihna/lenea etc.        2p; 

 

2. 4p+3p+3p=10p pentru încercuirea răspunsului corect din fiecare coloană, repartizate astfel:  

a)3strofe  4p;   b) 8 versuri  3p;   c)4 versuri  3p. 

 

3. 2,5px4=10p pentru completarea propozițiilor selectând cuvintele potrivite din text: 

a) Omul treiera grăunțe.     2,5p; 

b) Pasărea îi cere vreo câteva grăunțe.    2,5p; 

c) Omul cere în schimbul grăunțelor ca pasărea să stârpescă omizile.   2,5p; 

d) Primăvara, omizile se hrănesc cu frunze și flori.    2,5p. 

 

4. 9p+1p=10p, astfel:  

 pentru precizarea, în paranteză, a înțelesului fiecărui cuvânt subliniat. 3X3=9p; 

 pentru utilizarea de cuvinte diferite.   1p; 

➢ -Culege semințe câte poftești, dragă păsărică! (...................dorești......................... ) 3p; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Comunicare în limba română 

Test de antrenament 2 

 

concurs pentru învățământ primar
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➢ -Ce poftești de mâncare? zise mama. (.....................vrei..........................) 3p; 

 

 

➢ -Mai poftește  pe la noi, cumătră! (............................vino/hai.........................) 3p; 

 

5.  5px1 =5p pentru transcrierea din text a cuvintelor cu sens asemănător celor date: 

separa = treiera 1p;                spuse = zise 1p;                    boabe = grăunțe 1p; 

                dorești = poftești 1p;                      se tocmi = se-nvoi 1p. 

 

6. 2,5px2=5p pentru alcătuirea a două propoziții în care cuvânul „grea” să aibă înțelesuri 

diferite 

Exemple: Am rezolvat o problemă grea (dificilă). 

  Ea este mai grea decât mine (care cântărește mai mult). 

 

7. 2px5cuvinte=10p pentru rescrierea corectă a enunțului dat: 

Înpărăteasa zorilor a găsit întro zii păsărica flămîndă și a dus-o întrun suflet la palatul ei 

strălucitor,  nu departe de luminiș. 

✓ Împărăteasa 2p; 

✓ într-o 2p; 

✓ zi 2p; 

✓ flămândă 2p; 

✓ într-un 2p.  

 

 8.   5px2cuvinte =10p pentru crearea a două rime. 

  Model:poftești primești 

  

; ; 

 

Exemple: grădină-amandină;  păsărica-mititica. 

 

grădină _______5p____

_______ 

păsărica _______5p____

________ 
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✓ SUBIECTUL II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte)  

Distribuirea celor 20p se face astfel: 

✓ Pune un titlu potrivit textului scris de tine.   2p; 

✓ Respectă cerinţa și foloseşte toate cele patru expresii date.  2px4 expresii=  8 p; 

✓ Scrie corect toate cuvintele, având grijă la aspectul scrisului.  4p; 

✓ Foloseşte corect semnele de punctuaţie.  3p; 

✓ Respectă aşezarea textului în pagină.   3p. 

 

Notă:  

✓   Orice altă variantă corectă de răspuns se punctează corespunzător. 
✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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CLASA a II-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

,,Într-o iarnă friguroasă, cu mult omăt, un copil se juca singur în curtea din spatele casei. Nu avea 

prea multe jucării, dar avea multă zăpadă, așa că nu se plângea. A început să facă bulgări: unu, doi, 

trei, mai mari, mai mici, apoi i-a așezat unul peste altul, ca la un turn. S-a gândit apoi să decoreze 

turnul, dar tot ce a găsit prin curte au fost câțiva cărbuni, un morcov înghețat rămas rătăcit prin 

grădină din toamnă, o căciulă veche și un  ciot de mătură de prin magazie. Pe înserat, copilul a intrat 

în casă, lăsând turnul de zăpadă singur, în grădina înghețată. 

Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit turnulețul care semăna foarte 

bine cu un om și, în glumă, s-a gândit să-i dea viață pentru o noapte. Și așa a apărut primul om de 

zăpadă din lume. 

Când s-a așternut liniștea, din pădurea din apropiere au început să sosească musafiri de noapte. 

Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească prin zăpadă în căutare de frunze de varză 

sau știuleți de porumb uitați prin grădină de gospodari. Iarna, hrana este greu de găsit. Omul de 

Zăpadă le-a văzut și s-a gândit să le ofere nasul său portocaliu. 

 – Eu nu am nevoie de el, dar pentru voi poate fi o cină gustoasă! Căprioarele au primit 

bucuroase darul omului de nea. 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar - 

Comunicare în limba română  
Test de  antrenament 3 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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Mai târziu, câteva păsărele s-au așezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva 

firicele de lână ca să-și căptușească cuiburile reci. 

– Cu mare drag! le-a răspuns el și s-a grăbit să împartă toată lâna din căciula cea veche cu 

păsările cerului. 

Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jurul lui: firele de paie le-a dat 

unor iepurași, iar cărbunii unor pitici ai pădurii. Spre dimineață, Zâna Iarnă l-a văzut stând cu totul 

despuiat. A înțeles ce s-a întâmplat și atunci, pentru bunătatea lui, s-a gândit să-i ofere și ea un  dar 

special: dragostea tuturor copiilor. 

De atunci, Omul de Zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Cum dă prima zăpadă, toți copiii se 

grăbesc să ridice oameni de zăpadă peste tot: pe străzi, în grădini sau în curțile caselor." 

 

                                                             (Povestea Omului de Zăpadă, de Hans Christian Andersen) 

 

 

SUBIECTUL I (70 puncte)                                                                                                                               

10p   1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.        

a)  Titlul textului este:  

            Poveste cu un om de zăpadă;    Povestea Omului de Zăpadă;      Povestea Omului de zăpadă.     

 

b) Autorul textului este: 

 

             Hans Christian Amdersen;       Hams Christian Andersen;          Hans Christian Andersen. 

 

 

10p   2. Transcrie pe linia de mai jos ultima propoziție din al doilea alineat al textului de mai sus. 

            _________________________________________________________________________________ 

 

  5p   3. Formulează o întrebare referitoare la text care să înceapă cu cuvântul  Cine.  

           __________________________________________________________________________________   

 

10p   4. Completează propozițiile, selectând cuvintele potrivite din text.  

a. Iarna, hrana este greu de ____________________. 

b. __________________ au primit bucuroase darul omului de nea. 

c. Spre ________________, Zâna Iarnă l-a văzut stând cu totul despuiat.  

d. De atunci, Omul de Zăpadă este un _____________ nelipsit al iernii.  

 

23 



REPER.SM 

Comunicare în limba română (II) 

TA3 –februarie  2022 

pag. 3 din 4 

                       INSPECTORATUL  

                       ȘCOLAR   
                       JUDEȚREAN  

                       SATU MARE  

 

 

 

 

5p     5. Încercuieşte pe textul „Povestea Omului de Zăpadă ” enunțul  în care se vorbește despre sania   

          trasă de cerbi albi. 
 

10p    6. Găsește în text două exemple de situații  în care Omul de Zăpadă este darnic: 

                                 _________________________________________________________________________ 

                                  _________________________________________________________________________ 

 

10p   7. Transcrie din text  cuvinte cu înțeles asemănător pentru cele date: 

                geroasă=  _____________________;              zăpadă=  ______________________________; 

 

                                                    mâncarea= _________________________; 

  

                întâiul= ___________________;            păcăleală= ____________________________. 

                                                         

 

 

10p      8. Corectează greșelile strecurate în următorul enunț și transcrie-l pe spațiul dat. 

                      o veveriță făcia acrobații întrun copac, iar în rîu se juca un ursuleț. 

                       _______________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________________ 

                    

                  SUBIECTUL II  - Scrierea imaginativă (20 puncte) 

20p        Alcătuiește un dialog între tine și Omul de Zăpadă de minim 5 replici. 

                 În redactarea dialogului tău vei avea în vedere: 

➢ folosirea semnelor  de punctuație specifice dialogului; 

➢ să ai un conţinut clar, logic;    

➢ să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

➢ să respecţi regulile de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină; 

➢ să dai un titlu potrivit textului redactat. 
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Total: 100 puncte.  

                                                                                                                                                                                  

25 



                             INSPECTORATUL  
                             ȘCOLAR   
                             JUDEȚREAN  
                             SATU MARE  

 

 
  

  REPER.SM 

   Comunicare în limba română  
   TA3 –februarie  2022                                                        pag. 1 din 3  

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

CLASA a II-a 

                                             

✓ SUBIECTUL  I (70 puncte) 

 

1. 10 puncte - pentru marcarea corectă cu X a răspunsurilor, după cum urmează: 

 

a) Povestea Omului de Zăpadă ..................................................................................5p; 

b) Hans Christian Andersen .......................................................................................5p. 

 

2. 10 puncte pentru transcrierea corectă a propoziției: 

 

,, Și așa a apărut primul om de zăpadă din lume." ......................................................10p. 

 

3. 5 puncte pentru respectarea cerinței și folosirea cuvântul dat(Cine):  

 

• Scrie corect toate cuvintele ...................................................................................3p; 

• Folosește corect semnul întrebării .........................................................................2p. 

 

4. 10 puncte pentru completarea propozițiilor folosind cuvintele potrivite din text(2,5px4): 

 

a) Iarna, hrana este greu de găsit. ............................................................................2,5p; 

b) Căprioarele au primit bucuroase darul omului de nea. ......................................2,5p; 

c) Spre dimineață, Zâna Iarnă l-a văzut stând cu totul despuiat. ............................2,5p; 

d) De atunci, Omul de Zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. ..............................2,5p. 

 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar - 

Comunicare în limba română  
Test de  antrenament 3 
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5. 5 puncte pentru încercuirea pe text a enunțului: 

 

,,Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit turnulețul care semăna foarte  

bine cu un om și, în glumă, s-a gândit să-i dea viață pentru o noapte." 

 

6. 10 puncte pentru găsirea în text a două situații care demonstrează că Omul de Zăpadă este 

darnic(5px2).      

 

Oricare dintre următoarele situații: 
Omul de Zăpadă le-a oferit căprioarelor nasul său. 

Păsările cerului au primit lâna din căciula sa veche. 

Iepurașii au primit firele de paie. 

Piticii au primit cărbunii. 

 

7. 10 puncte pentru transcrierea din text a cuvintelor cu sens asemănător celor date (2px5): 

 

      geroasă= friguroasă .......................................................................................................2p;       

      zăpadă= omăt sau nea ....................................................................................................2p; 

      mâncarea= hrana ............................................................................................................2p;        

      întâiul= primul ............................................................................................................... 2p;           

      păcăleală= glumă .............................................................................................................2p. 

 

8. 10 puncte pentru rescrierea corectă a enunțului dat(2,5px4) : 

 

O veveriță făcea acrobații într-un copac, iar în râu se juca un ursuleț. 

 O ............................................................................................................................2,5p; 

 făcea ......................................................................................................................2,5p; 

 într-un ....................................................................................................................2,5p; 

 râu ..........................................................................................................................2,5p. 
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✓ SUBIECTUL II - SCRIEREA IMAGINATIVĂ (20 puncte) 

 

o Exprimarea corectă, cu înțeles, respectarea cerinței ..............................................4p; 

o Ordonarea propozițiilor într-un text .......................................................................4p; 

o Așezarea corectă în pagină .....................................................................................2p; 

o Scrierea corectă a cuvintelor: 

➢ în totalitate .................................................................................................4p; 

➢ cu 1-2 erori .................................................................................................3p; 

➢ cu 3-4 erori .................................................................................................2p; 

➢ cu 4-6 erori .................................................................................................1p; 

➢ peste 6 erori ................................................................................................0p; 

 

o Originalitatea ideilor ..............................................................................................2p; 

o Folosirea liniei de dialog și a semnului întrebării ..................................................4p. 

 

*Notă 

Se punctează orice variantă corectă. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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Numele 

și 
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Școala 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 
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CLASA a II-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile. 

 
 

 

„În curând, insula s-a transformat într-un adevărat șantier. Cei trei meștereau de zor, tăiau cu 

fierăstrăul, încleiau, lipeau și băteau cuie cu ciocanul. Pasărea știa o grămadă de lucruri despre bărci, 

căci trăise printre pirați și furase meserie de la ei. Munca în trei era distractivă și împărțită în mod 

egal. Rilă-Cavalerilă și Ursoc meștereau ca butoiul să poată pluti pe apă, iar papagalul le supraveghea 

munca și dădea indicații. 

Au fost momente frumoase pe Insula Socului, alături de papagalul Paga-Pal. Încet-încet, 

butoiul cel vechi s-a transformat într-un coș plutitor, iar clipa în care urmau să-și ia la revedere era 

tot mai aproape. 

Despărțirea n-a fost tristă, pentru că Ursoc și Rilă-Cavalerilă au promis să-l viziteze des pe 

Paga-Pal. 

- Ce zile palpitante am avut! Nu-i așa, Ursoc? l-a întrebat Iepurilă. 

- Da, într-adevăr! Dar tot n-am găsit comoara de aur, a oftat Ursoc. 

Într-adevăr, nu găsiseră nicio comoară. 
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Dar câștigaseră un nou prieten. 

Iar acest lucru este la fel de valoros, poate chiar mai prețios decât o comoară, nu-i așa?” 

( Comoara de la capătul curcubeului - Walko) 

Subiectul I (70 de puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p 
 
 

 

12 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 p 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 p 

1. Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: . 

• Autorul textului este: . 

• Personajele sunt: . 

• Textul are ____alineate. 

• Adevărata comoară era . 

• Insula s-a transformat într-un . 

 

2. Transcrie enunțul din care aflăm cum a fost despărțirea celor trei prieteni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce lucru mai prețios decât o comoară au câștigat Ursoc și Rilă-Cavalerilă? 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. De ce nu au fost triști prietenii, atunci când s-au despărțit? 
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12 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 p 

 

 

 

 

 
4 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 p 

5. Povestește, în trei sau patru enunțuri, textul Comoara de la capătul curcubeului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

 

 
6. Explică expresiile: 

• furase meserie: ; 

• meștereau de zor: . 

 

 
7. Scrie un enunț folosind cuvântul fură cu alt înțeles decât în text. 

Exemplul din text: furase meserie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Scrie cuvinte cu înțeles/sens asemănător pentru cuvintele date: 

• meserie: ; 

• palpitante: ; 

• să poată: . 
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12 p 

9. Alcătuiește enunțuri cu sensul opus al cuvintelor subliniate în text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 
Imaginează-ți începutul aventurii celor doi prieteni, Ursoc și Rilă-Cavalerilă. Scrie un text 

de 6-8 rânduri în care să povestești cum au ajuns ei pe insulă. 

În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

să ai un conținut clar, logic; 

să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 

să dai un titlu potrivit textului.
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Total: 100 puncte.  
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CLASA a II-a 

 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p    

1. - 12 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor (6x2p):  

• Titlul textului este: Comoara de la capătul curcubeului. .....................................2p; 

• Autorul/autoarea textului este: Walko. .................................................................2p; 

• Personajele sunt: Rilă-Cavalerilă,  Ursoc și Paga-Pal. .......................................2p; 

• Textul are 8 alineate. .............................................................................................2p; 

• Adevărata comoară era prietenia celor trei. .........................................................2p; 

• Insula s-a transformat într-un șantier. ...................................................................2p. 

2. - 4 puncte - pentru transcrierea corectă a enunțului: 

,,Despărțirea n-a fost tristă, pentru că Ursoc și Rilă-Cavalerilă au promis să-l viziteze des 

pe Paga-Pal.″ 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

3.  - 6 puncte - pentru răspunsul corect la întrebare. 

Exemplu: 

Ursoc și Rilă-Cavalerilă au câștigat prietenia lui Paga-Pal/papagalului. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

REPER.SM 
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* Se acceptă orice variantă corectă. 

4.   - 6 puncte - pentru răspunsul corect la întrebare. 

Exemplu: 

Ei nu erau triști pentru că Ursoc și Rilă-Cavalerilă au promis să-l viziteze des pe Paga-Pal. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

5.  - 12 puncte - pentru povestirea textului. Punctele se vor repartiza astfel (4x3p): 

• exprimarea corectă, expresivă  ........................................................................................3p; 

• înlănțuirea logică a ideilor ..............................................................................................3p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ..............................................................3p;  

• respectarea indicației de a scrie 3 sau 4 enunțuri  ............................................................3p. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

Exemplu: 

Paga-Pal îi ajuta pe cei doi prieteni să își construiască un butoi plutitor. Ei i-au 

promis papagalului că îl vor vizita des. Ursoc și Rilă-Cavalerilă au înțeles că cea mai de 

preț comoară e prietenia. 
B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

6. - 5 puncte - pentru găsirea explicațiilor corecte (2x2,5p): 

• furase meserie: învățase meserie .............................................................................2,5p; 

• meștereau de zor: munceau din plin, din toate puterile, cu elan ............................2,5p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 
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7. - 4 puncte - pentru scrierea unui enunț, folosind cuvântul fură cu alt înțeles decât în text. 

Exemplu: 

Hoțul fură bijuterii. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

8. - 9 puncte - pentru identificarea cuvintelor cu înțeles/sens asemănător pentru cuvintele date 

(3x3p):  

• meserie: profesie, ocupație ........................................................................................3p; 

• palpitante: emoționante, captivante ..........................................................................3p; 

• să poată: să reușească, să izbutească ..........................................................................3p.  

* Se acceptă orice altă variantă corectă.  

9. - 12 puncte - pentru alcătuirea a trei propoziții/enunțuri cu cuvintele care au sens opus celor 

subliniate în text (3x4p):  

Exemplu: 

Ei dezlipeau toate etichetele. 

Am tăiat inegal hârtiile. 

Întâlnirea cu prietenii a fost grozavă. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

* Nu se depunctează schimbarea persoanei, numărului, timpului etc. 
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✓ SUBIECTUL II -  (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv .................................................................2p;  

• îmbinarea povestirii cu dialogul ..........................................................................2p;  

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................3p;  

• originalitatea ideilor .............................................................................................3p;  

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................3p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ...................................................3p;  

• aspectul scrisului  .................................................................................................2p; 

• așezarea în pagină a textului .................................................................................2p. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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CLASA a II-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 „Când se lasă seara, broscuța se simte în siguranță și iese din carapace, dornică să mănânce și 

ea câte ceva după o zi obositoare. E atât de bucuroasă că toți oamenii au plecat și se poate arăta și ea 

fără să simtă că este privită ca la circ. 

 -  Misi, iar ai stat toată ziua în carapacea ta! Preferi să te înfometezi în loc să stai aici cu noi? 

Ai fi avut timp suficient să mănânci și să le oferi oamenilor ocazia să te admire, îi spuse îngrijorată 

mama sa. 

 -  Dar, mamă, știi că nu-mi place să fiu privită de străini. Uneori mă simt ca un animal de la 

circ, pe care toată lumea vine să-l vadă de ce e în stare, răspunse micuța broscuță. 

 Acestea fiind spuse, Misi își văzu de drumul ei prin lacul presărat de nuferi. Se întâlni cu 

prietenul ei, Peștișorul Roșu. 

-  Bună, Peștișorule Roșu! Cum a fost ziua ta? întrebă Misi. 

-  Foarte bună! Cât a fost ziua de lungă am înotat prin lac. Razele de soare îmi mângâiau 

aripioarele în timp ce înotam relaxat sub privirile oamenilor, iar când oboseam, mă așezam la umbra 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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12 p 

unui nufăr. 

-  Îmi pare rău, dar eu nu pot să înțeleg cum faci asta. Sunt sigură că toți oamenii au râs de 

tine că te maimuțărești în fața lor în loc să-ți vezi de treaba ta de pește, răspunse Misi. 

Peștișorul Roșu se supără puțin când auzi cuvintele lui Misi, însă se gândi că ceea ce i-a spus 

nu este adevărat, așa că se uită spre ea și zise: 

-  Mie îmi pare rău că tu nu te bucuri de soarele cald și stai toată ziua în carapacea ta. La ce 

crezi că te ajută asta? întrebă el. 

Fără să mai răspundă, Misi porni mai departe nedumerită. De ce vor unii să stea în fața unei 

mulțimi de oameni și să se facă de râs? Și ei îi plăcea foarte mult să înoate și abia aștepta lăsarea 

nopții ca să se poată juca în voie.  

Și în noaptea aceasta se întâmplă la fel. Misi făcu tumbe, se scufundă și iar își scoase capul la 

suprafața apei. ” 

    ( Carapacea protectoare – Mariana Konkoly) 

Subiectul I (70 de puncte)  

A. Înțelegerea textului 40p    

 

1. Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: __________________________________________________________. 

• Autoarea textului este: ______________________________________________________. 

• Personajele sunt: ___________________________________________________________. 

• Textul  are ____ alineate. 

• Toată ziua Misi stătea în  ____________________________________________________. 

• Misi se juca și înota doar  ____________________________________________________. 

 

2.  Completează tabelul cu informații din text:                      

 

CINE? CE A FĂCUT? 

 se simte ca un animal de la circ. 
 a înotat toatã ziua în lac. 
 este îngrijoratã. 

3 p 
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7 p 

9 p 

 

3. Formulează întrebări pentru răspunsurile date:   

 

 

a).  

 

  Peștișorul Roșu se supără puțin când auzi cuvintele lui Misi. 
 

 

b).  

 

  Toți oamenii au râs de tine că te maimuțărești în fața lor. 
 

 

c).  

 

Uneori mă simt ca un animal de la circ. 
 

4. Realizează jurnalul lecturii:  

Dragã jurnalule, 
  Astãzi,, ____________(data), am citit  Carapacea protectoare. 

  Cel mai mult mi-a plãcut cã __________________________ 
_______________________________________________   . 

  Ceea ce nu mi-a plãcut este ____________________________ 
_______________________________________________   . 

   Personajul meu preferat este ___________________________ 

pentru cã _________________________________________   .   
 

5. Realizează o scurtă descriere a broscuței țestoase, arătând cum este și cum se comportă ea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 p 
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6 p 

7 p 

9 p 

8 p 

 

B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

6. Explică expresiile: 

• ca un animal de la circ: _______________________________________________________; 

• se lasă seara: _______________________________________________________________; 

• te maimuțărești: ____________________________________________________________. 

 

7. Scrie în rebus cuvinte cu înțeles opus pentru cuvintele de pe frunza de nufăr, pentru a 

descoperi în coloana AB ce îi lipsește broscuței țestoase. Scrie apoi cuvântul descoperit. 

                                                       A 

 

                                                        B 

Cuvântul descoperit: __________________________. 

 

8. a). Eu spun una, tu spui multe:   b). Eu spun multe, tu spui una: 

• seară: ___________________________; 

• ziua:  ___________________________; 

• drum:  __________________________ . 

• oamenii: ________________________; 

• nuferi:  _________________________; 

• aripioare:  _______________________ . 

 

9. Formați câte două cuvinte. folosind în fiecare caz toate literele date: 

                          

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      1       

       2      

    3         

4             

        5     

1: CALD 

2: RĂU 

3: SUPRAFAȚĂ 

4: OBOSITOARE 

5: SUS 

A P R C 

E T R C 

E E T S 

A E R M 

, 

, 

, 

, . 

; 

; 

; 
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20 p 

 

Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 Imaginează-ți o întâmplare care să o determine pe Misi să iasă la joacă și în timpul zilei și 
să nu îi mai fie rușine de oameni. 

                 În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

să ai un conținut clar, logic;  

să folosești dialogul;    

să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 

să dai un titlu potrivit textului. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte.  
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p    

1. - 12 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor. Repartizarea punctelor 

se va realiza astfel: 

• Titlul textului este: Carapacea protectoare. ........................................................2p; 

• Autoarea textului este: Mariana Konkoly. .........................................................2p; 

• Personajele sunt: Misi, mama, Peștișorul Roșu. ..................................................3p; 

• Textul are 11 alineate. ...........................................................................................1p; 

• Toată ziua Misi stătea în carapacea ei. .................................................................2p; 

• Misi se juca și înota doar noaptea. .........................................................................2p. 

2. - 3 puncte - pentru completarea tabelului cu informații din text (3x1p). 

 Misi/ Broscuța se simte ca un animal de la circ. ......................................................1p; 

 Peștișorul Roșu a înotat toată ziua în lac. .................................................................1p; 

 Mama este îngrijorată. ...............................................................................................1p. 

3.  - 9 puncte - pentru formularea corectă a întrebărilor (3x3p). 

Exemplu: 

a) Cine se supără puțin când auzi cuvintele lui Misi? 

b) De ce au râs oamenii?  

c) Cum te simți uneori? 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

REPER.SM 
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4. – 7 puncte – pentru completarea jurnalului de lectură. Punctele se vor repartiza astfel: 

Exemplu: 

Dragă jurnalule, 

Astăzi, x aprilie 2022, am citit  Carapacea protectoare. .........................................................1p; 

Cel mai mult mi-a plăcut că  personajele textului sunt animale. ............................................2p; 

Ceea ce nu mi-a plăcut este că broscuța stătea toată ziua în carapacea sa. ............................2p; 

Personajul meu preferat este Peștișorul Roșu pentru că și mie îmi place foarte mult să înot. 

.................................................................................................................................................2p.   

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

5.  - 9 puncte - pentru descrierea broscuței țestoase. Punctele se vor repartiza astfel: 

• exprimarea corectă, expresivă ........................................................................................2p; 

• înlănțuirea logică a ideilor ..............................................................................................2p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ..............................................................2p;  

• precizarea unor trăsături ale broscuței țestoase, așa cum reies din text ............................3p. 

Exemplu: 

Broscuța țestoasă era timidă și îi plăcea să stea toată ziua în carapacea ei. Nu îi plăcea 
să fie privită de oameni, deoarece se simțea ca un animal de la circ. Era bucuroasă 
doar când aceștia plecau. Noaptea, în apă, era foarte jucăușă. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

6. -  6 puncte - pentru găsirea explicațiilor corecte (3x2p): 

• ca un animal de la circ: ciudat, ridicol, în centrul atenției, expus ..........................2p; 

• se lasă seara: se înserează ..........................................................................................2p; 
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• te maimuțărești: imiți pe cineva, te strâmbi, te fandosești ......................................2p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

7. -  7 puncte – pentru identificarea cuvintelor cu înțeles opus, descoperirea și scrierea 

cuvântului pe coloana AB și pe ________________ (5x1p+2p):     

                                                 A 

 

 

 

 

 

 

                                                             B      

Cuvântul descoperit:  CURAJ. 

8. - 9 puncte - pentru identificarea formei de plural/ singular pentru cuvintele date 

(6x1,5p): 

a)     

• seară: seri …………………………………...……………………..1,5p; 

• ziua: zilele ……………………….…………….…………………..1,5p; 

• drum: drumuri ………………………..………………………….. 1,5p; 

b)  

• oamenii: omul ……………………………….…………...………..1,5p; 

• nuferi: nufăr ……………………………………..………………..1,5p; 

• aripioare: aripioară ………………………………………………..1,5p. 

9. - 8 puncte - pentru formarea cuvintelor, folosind toate literele date (8x1p):  

a) crap, parc ………………………………………………………….……..2p; 

b) arme, mare, eram, rame ……………………………….………….……..2p; 

c) sete, este ………………………………...………………………….……..2p; 

d) trec, cert …………………………………...……………………….……..2p. 

* Se acceptă oricare două variante corecte. 

 

      1 R E C E 

         2 B U N 

    3 I N T E R I O R 

4 O D I H N I T O A R E 

        5 J O S 

2p 

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 
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✓ SUBIECTUL II -  (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv ..................................................................1p;  

• îmbinarea povestirii cu dialogul ...........................................................................2p;  

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................4p;  

• originalitatea ideilor .............................................................................................5p;  

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................4p;  

• aspectul scrisului .................................................................................................2p; 

• așezarea în pagină a textului .................................................................................2p. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 

 

46 



REPER.SM 

Comunicare în limba română (II) 

TA6 – mai 2022 

pag. 1 din 5 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

CLASA a II-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.  

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 „Ou se trage dintr-un lung șir de strămoși dragoni foarte puternici. Ou era altfel decât ei. Era 

ultimul născut și era mic pentru vârsta lui. Însă lucrul cel mai rău dintre toate era numele îngrozitor 

pe care îl avea. 

N-avea nicio idee cum să-și găsească locul printre ai lui. Numele îi aducea mereu aminte că 

era ciudat. 

Într-o zi, la fel ca în multe alte zile, s-a dus în pădure. Acolo era liniște, dar cel mai mult îi 

plăcea că toate animalele îl lăsau în pace. Privea păsările și își imagina că zboară cu ele. A văzut 

furnicile și s-a minunat de cât erau de puternice. A stat foarte cuminte și a privit castorii tăind copaci 

și construind un baraj frumos.  

Cum soarele era prea fierbinte, s-a așezat pe o grămadă de mușchi. Moțăia liniștit, când l-a 

trezit un zgomot îngrozitor. De jur împrejur animalele urlau și alergau să-și salveze viața. Flăcările 

măturau pădurea, mistuind tot ce atingeau. 

A alergat acasă după ajutor. Avea nevoie de familia lui. Niciunul dintre ei nu putea face nimic. 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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7 p 

Apoi ceva ciudat s-a întâmplat. Ceva din adâncul lui a început să se schimbe. Când s-a uitat 

la picioare, ceea ce a văzut l-a făcut să țipe de emoție. În locul solzilor spălăciți, acum erau unii 

strălucitori și albaștri, lucioși și reci ca gheața. 

A respirat adânc, apoi, cu un răget lung și puternic, un șuvoi de gheață i-a țâșnit dintre fălci. 

A înghețat toți copacii. A împiedicat vâlvătaia să se împrăștie mai departe. Pădurea era acum liniștită.” 

    ( Un dragon pe nume Ou – Heidi Horwath, Daniel Horwath) 

Subiectul I (70 de puncte)  

A. Înțelegerea textului 30p    

1. Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: __________________________________________________________. 

• Autorii textului sunt: ________________________________________________________. 

• Personajul cel mai important este ______________________________________________. 

• Textul  are ____ alineate. 

• Cum soarele era prea fierbinte, s-a așezat  ______________________________________.  

• Privea păsările și __________________________________________________________. 

 

2. Ce îi amintea dragonului Ou numele său? 

 

 

 

3. Pe cine a privit el în pădure? 

 

 

 

 

 

4. Numerotați enunțurile după ordinea în care apar în text: 

Micului dragon îi plăcea să meargă în pădure. 

Pădurea a luat foc.  

Dragonul Ou și-a descoperit puterea.  

Pădurea a fost salvată.  

El observa că fiecare animal era îndemânatic în felul său.  

Ou era altfel decât ceilalți dragoni.  

5 p 

5 p 

6 p 
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9 p 

5. Ce calitate extraordinară ți-ar plăcea să ai și cum ai folosi-o? 

 

 

 

 

 

B. Elemente de construcție a comunicării 40p 

6. Transcrieți toate cuvintele din enunțul al treilea, primul alineat, ordonate alfabetic, pe 

spațiul de mai jos:  
 

 

 

 

 

7. Transcrieți propoziția, înlocuind cuvintele marcate cu altele cu sens opus: 

       A respirat adânc, apoi, cu un răget lung și puternic, un șuvoi de gheață i-a țâșnit dintre fălci. 
 

 

 

 

 

 

 

8.   Adaugă 2 sau 3 cuvinte pentru a îmbogăți următorul enunț, apoi scrie pe spațiu enunțul nou: 

  Dragonul dormea.  
 

 

 

 

 

9.   Scrie un bilet dragonului Ou, prin care să-i mulțumești pentru că a salvat pădurea.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 p 

4 p 

6 p 

7 p 
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20 p 

 

10. Descoperă numele ascunse în următoarele cuvinte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Desparte în silabe cuvintele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  a). Caută în text 2 cuvinte care conțin grupuri de litere: 

_________________________________________________________________________; 

       b). Caută în text câte un cuvânt, respectând schema: 

   v+v= ______________________________________________________________________; 

   c+c+v+c+v+c+v+c+v= ________________________________________________________; 

   c+v+c+v+c= ________________________________________________________________. 

 

 Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 Alcătuiește un text în care să povestești o altă aventură a dragonului Ou. În textul tău vei 

folosi expresiile: solzi spălăciți, reci ca gheața, ciudat, dragoni puternici, prieteni buni. 

                 În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

să ai un conținut clar, logic;  

să folosești dialogul;    

să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 

să dai un titlu potrivit textului. 

PROBLEMA 

GRĂMADA 

BUNICUL 

STRĂLUCITOR 

NĂSCUT 

MUȘCHI 

MISTUIND 

FAMILIA 

FIERBINTE 

 

; 
; 

; 

; 
; 

; 

; 

. 

. 

4 p 

5 p 

5 p 
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Total: 100 puncte.  
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 30p    

1.    - 7 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor.  

            Repartizarea punctelor se va face astfel: 

•     Titlul textului este: Un dragon pe nume Ou. .....................................................1p; 

•     Autorii textului sunt:  Heidi Horwath, Daniel Horwath. ..................................2p; 

• Personajul cel mai important este dragonul Ou. .................................................1p; 

• Textul are 7 alineate. ............................................................................................1p; 

• Cum soarele era prea fierbinte, s-a așezat pe o grămadă  de mușchi. ................1p; 

• Privea păsările și își imagina că zboară cu ele. ..................................................1p. 

2.  - 5 puncte - pentru formularea corectă a răspunsului. 

       Exemplu: 

      Numele său îl făcea să se simtă ciudat. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

3. - 5 puncte - pentru formularea corectă a răspunsului. 

Exemplu: 

El privea păsările, furnicile și castorii. 

*Se scad: 

REPER.SM 
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- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

4.  - 6 puncte - pentru stabilirea corectă a ordinii întâmplărilor, după cum urmează 
(6x1p): 

 

Micului dragon îi plăcea să meargă în pădure. 
Pădurea a luat foc. 
Dragonul Ou și-a descoperit puterea. 

Pădurea a fost salvată. 
           El observa că fiecare animal era îndemânatic în felul său.  
           Ou era altfel decât ceilalți dragoni. 

5. - 7 puncte - pentru formularea corectă a răspunsului și justificarea lui. 

              Exemplu: 

             Mi-ar plăcea să pot zbura ca să călătoresc ușor oriunde. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

B. Elemente de construcție a comunicării 40p 

6. - 9 puncte - pentru ordonarea alfabetică a cuvintelor din al treilea enunț și transcrierea lor 

(9x1p): 

Era, era, lui, mic, născut, pentru, și, ultimul, vârsta. 
7. - 4 puncte - pentru transcrierea propoziției și înlocuirea cuvintelor marcate cu altele cu 

sens opus (4x1p): 

Exemplu: 

 A respirat ușor, apoi, cu un răget scurt și slab, un șuvoi de foc i-a țâșnit dintre fălci. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

8. - 6 puncte - pentru transformarea propoziției simple în propoziție dezvoltată, prin 

adăugarea a 2-3 cuvinte. 

2 

4 

3 

6 

5 

1 
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Exemplu: 

Dragonul obosit dormea în pădure.   

* Se acceptă orice altă variantă corectă.  

9. - 7 puncte - pentru scrierea corectă a biletului de mulțumire. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

Dată ..............................................................................................................................1p; 

Formulă de adresare .....................................................................................................1p; 

Respectarea conținutului ..............................................................................................2p; 

Semnătura .....................................................................................................................1p; 

Așezare în pagină .........................................................................................................2p. 

              Exemplu:       X.04.2022 

                                                                          Dragă Ou, 

                                Îți mulțumesc pentru că ai salvat pădurea. 

Cu drag, X. 

            * Se acceptă orice altă variantă corectă.  

10.  - 4 puncte - pentru descoperirea numelor ascunse (4x1p). 

PROBLEMA: EMA ....................................................................................................1p; 

GRĂMADA: ADA ......................................................................................................1p; 

BUNICUL: NICU .......................................................................................................1p; 

STRĂLUCITOR: LUCI .............................................................................................1p.  

11. - 5 puncte - pentru despărțirea corectă a cuvintelor în silabe (5x1p). 

NĂSCUT: NĂS-CUT ..................................................................................................1p; 

MUȘCHI: MUȘCHI ...................................................................................................1p; 

MISTUIND: MIS-TU-IND .........................................................................................1p; 

FAMILIA: FA-MI-LI-A .............................................................................................1p; 

FIERBINTE: FIER-BIN-TE .......................................................................................1p. 

12. - 5 puncte - pentru găsirea în text a cuvintelor  cerute (5x1p):  

a) Trage, aducea, plăcea, furnicile ................................................................2x1p; 

b) v+v= Ou, ei, ai, îi ............................................................................................1p; 

c+c+v+c+v+c+v+c+v= flăcările .....................................................................1p; 

c+v+c+v+c= locul, văzut, baraj, nimic ..........................................................1p. 
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           * Se acceptă orice altă variantă corectă. 

✓ SUBIECTUL II - (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv .................................................................2p;  

• îmbinarea povestirii cu dialogul ..........................................................................2p;  

• exprimarea corectă, expresivă .............................................................................3p;  

• originalitatea ideilor ............................................................................................3p;  

• înlănțuirea logică a ideilor ...................................................................................3p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație .................................................3p;  

• aspectul scrisului .................................................................................................2p; 

• așezarea în pagină a textului ................................................................................2p. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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      CLASA a II-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 „- Am dat poruncă să mi se facă cel mai frumos inel din lume, cu cel mai mare diamant, le 

spuse împăratul sfetnicilor* săi, iar oracolul* mi-a spus să pun să fie scrisă sub nestemată o formulă 

magică, numai bună să mă îmbărbăteze în clipele cele mai grele. Ajutați-mă să o găsesc! 

 Trei zile și trei nopți, în palat nimeni n-a pus geană pe geană. Toți își doreau să vină cu cea 

mai meșteșugită zicere, ca împăratul cel darnic să îi răsplătească pe măsură.  

 I-au arătat împăratului tratate* de astronomie, scrieri în limbi străvechi, formule matematice 

încâlcite. Dar împăratul le respinse disperat: voia doar câteva vorbe care să-i aducă alinare! Și niciunul 

dintre înțelepții împărăției nu reușea să le găsească. 

 - Înălțimea ta, nu sunt vreun învățat, ci doar un slujitor umil, îi spuse un moșneag venit de 

nicăieri. Dar viața te învață multe. Am cunoscut oameni cărora li s-au întâmplat nenorociri. ... Dar cel 

mai minunat lucru de care am avut parte în viața mea a fost întâlnirea cu un pelerin*, pe care l-am 

găzduit peste noapte. A doua zi, drept mulțumire, mi-a spus niște vorbe care mi-au fost de mare folos 

când m-am aflat la ananghie*. 

(Mesajul inelului – Alex Rovira/ Francesc Mirales) 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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9 p 

6 p 

 

*Vocabular: 

*sfetnic: înalt dregător, boier cu care se sfătuia domnitorul; 
*oracol: prezicător, persoană care prezice viitorul; 
*tratat: lucrare de specialitate despre o știință sau artă; 
*pelerin: persoană care călătorește mult pentru a merge într-un loc de închinăciune, la o mănăstire;  
*ananghie: situație grea, dificilă  în care se află cineva. 

 

Subiectul I (70 de puncte)  

A. Înțelegerea textului 30p    

 

1. Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: __________________________________________________________. 

• Autorii textului sunt: ________________________________________________________. 

• Personajele sunt:  __________________________________________________________. 

• Textul  are ____ alineate. 

• Sub nestemată trebuia scrisă  _________________________________________________. 

• Cel mai minunat lucru din viața umilului slujitor a fost  _____________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

2.  Ce poruncă a dat împăratul?                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce i-au arătat împăratului înțelepții din împărăție? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 p 
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12 p 

8 p 

7 p 

6 p 

 

4. Scrie 3 enunțuri în care să redai cele mai importante lucruri/evenimente care s-au 

întâmplat în textul Mesajul inelului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Elemente de construcție a comunicării 40p 

 

5. Explică expresiile: 

• nimeni n-a pus geană pe geană: ________________________________________________; 

• un moșneag venit de nicăieri: __________________________________________________. 

 

 

6. Rescrie enunțul înlocuind cuvântul subliniat cu altul cu sens opus și pe cel  încercuit cu 

altul cu sens asemănător.  

Împăratul le respinse disperat: voia doar câteva vorbe care să-i aducă alinare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Unește cuvintele din prima coloană cu însușirile potrivite din a doua coloană (așa cum apar 

în textul Mesajul inelului): 

inel     umil 

diamant    mare 

limbi     frumos 

slujitor     străvechi. 
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10 p 

 

8.  Cum poți să desparți la capăt de rând cuvintele: împăratul, astronomie și nenorociri? 

Încercuiește pentru fiecare cuvânt doar varianta corectă: 
 

 

 

 

9. Alcătuiește câte un enunț folosind cuvintele sfetnic și pelerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

 Imaginează-ți că ai găsit un inel magic. Scrie un text de 6-8 rânduri în care să povestești 

cum l-ai folosit. 

                 În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

să ai un conținut clar, logic;    

să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 

să dai un titlu potrivit textului. 

 

împăratul 

a) împ-ăratul;  

b) împăra-tul;  

c) împăr-atul;  

d) împărat-ul.  

 

astronomie 

a)  as-tronomie;  

b)  ast-ronomie;  

c)  as-tro-nom-ie; 

d)  astron-omie. 

 

nenorociri 

a) nenor-ociri;  

b) nenoro-ciri; 

c) nenoroc-iri; 

d) nen-orociri. 
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Total: 100 puncte. 
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 30p    

1. - 9 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor (6x1,5p):  

• Titlul textului este: Mesajul inelului. ........................................................................1,5p; 

• Autorii textului sunt: Alex Rovira/ Francesc Mirales. .............................................1,5p; 

• Personajele sunt: împăratul și moșneagul/un slujitor umil. ...................................1,5p; 

• Textul are 4 alineate. ..................................................................................................1,5p; 

• Sub nestemată trebuia scrisă  o formulă magică. ......................................................1,5p; 

• Cel mai minunat lucru din viața umilului slujitor a fost întâlnirea cu un pelerin. .....1,5p. 

2. - 3 puncte - pentru răspunsul corect la întrebare: 

Exemplu: 

Împăratul a dat poruncă să i se facă cel mai frumos inel din lume, cu cel mai mare diamant. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

3.  - 6 puncte - pentru răspunsul corect la întrebare. 

Exemplu: 

Înțelepții i-au arătat împăratului tratate de astronomie, scrieri în limbi străvechi, formule 
matematice încâlcite.  

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

REPER.SM 
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- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

4. - 12 puncte - pentru scrierea celor 3 enunțuri. (3x4p): 

Exemplu: 

Împăratul a poruncit să i se facă un inel magic.  

Înțelepții nu au reușit să îl ajute. 

Un moșneag i-a povestit o întâmplare. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

B. Elemente de construcție a comunicării 40p 

5. -  8 puncte - pentru găsirea explicațiilor corecte (2x4p): 

• nimeni n-a pus geană pe geană: nimeni n-a dormit, n-a închis un ochi ...............4p; 

• un moșneag venit de nicăieri: necunoscut, străin .................................................4p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

6. -  7 puncte - pentru rescrierea unui enunț, înlocuind cuvântul subliniat cu un antonim, iar 

pe cel încercuit cu un sinonim. Punctele se vor distribui astfel: 

• transcrierea corectă a enunțului ............................................................................2p; 

• respinse: acceptă, primi ....................................................................................2,5p;  

• vorbe: cuvinte, replici, ziceri ............................................................................2,5p. 

Exemplu: 

Împăratul le acceptă disperat: voia doar câteva cuvinte care să-i aducă alinare! 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 
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* Se acceptă orice variantă corectă. 

7. - 6 puncte - pentru asocierea corectă a cuvintelor din cele două coloane (4x1,5p): 

inel     umil 

diamant    mare 

  limbi     frumos 

slujitor     străvechi. 

8. - 9 puncte - pentru alegerea variantei corecte (2x4,5p):  

• împăratul: b .................................................................................................4,5p; 

• astronomie: niciun răspuns corect ................................................................0p; 

• nenorociri: b .................................................................................................4,5p. 

9. – 10 puncte - pentru alcătuirea unor enunțuri corecte, folosind cuvintele sfetnic și pelerin 

(2x5p). 

Exemplu: 

Împăratul avea un sfetnic credincios. 

La curtea regelui sosi un pelerin. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

✓ SUBIECTUL II -  (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv .........................................................................2p;  

• exprimarea corectă, expresivă .....................................................................................4p;  

• originalitatea ideilor ....................................................................................................4p;  

• înlănțuirea logică a ideilor ...........................................................................................3p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ...........................................................3p;  

• aspectul scrisului  ........................................................................................................2p; 

• așezarea în pagină a textului .........................................................................................2p. 
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*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total punctaj maxim 100 puncte. 
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      CLASA a II-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 ,,A fost odată un creion ce se simțea foarte singur. 

Era bine ascuțit, dar dintre toate creioanele din cutia lui, numai el nu putea să scrie. Nu reușea să lase nicio 

urmă pe foaie. Și copiii îl dădeau de colo-colo, fiindcă nu era bun de nimic. 

Odată, creionul nefolosit îl întrebă pe cel cu vârful galben: 

- Cum este când desenezi, îți place? 

 Iar creionul galben îi răspunse fericit: 

 - Da, îmi place mult! Aș desena toată ziua numai raze de soare... Apoi, creionul nefolosit îl întrebă 

pe cel roșu: 

 - Dar ție, ce îți place să desenezi? 

 - Mie îmi plac la nebunie: inimioarele, petalele de flori și acoperișurile de case. 

Creionul albastru se lăudă cu cerul și cu marea pe care le colora ca nimeni altul. Cel maro ajuta la înălțarea 

copacilor. Și, fiindcă era foarte bun prieten cu cel verde, îl chema să-l ajute la frunze. 

Creionului portocaliu îi plăceau doar portocalele coapte, pe care le agăța în toți merii, prunii și cireșii, în 

vreme ce creionul negru venea din urmă, apăsat, ca un frate mai mare și făcea câte un contur de  

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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toată frumusețea acolo unde era nevoie de el. 

Numai creionul nefolosit nu-și găsea rostul și suferea zi de zi, văzând cum celelalte pleacă la plimbare 

pe hârtia atât de albă... ″ 

(Creionul - Elia David) 

 

Subiectul I ( 70 de puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p 

1.  Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: _________________________________________________________. 

• Autoarea textului este: ______________________________________________________. 

• Textul are _________________________________________________________ alineate. 

• A fost odată un creion care se simțea __________________________________________. 

• Creionul galben ar fi desenat toată ziua ________________________________________. 

• Creionului roșu îi plăceau la nebunie __________________________________________. 

• Creionul albastru se laudă ___________________________________________________. 

• Cel maro ajută ____________________________________________________________. 

• Creionul negru făcea _______________________________________________________. 
 

2. Încercuieşte pe text enunțul în care se precizează ce făceau copiii cu creionul nefolosit. 

 

3. Formulează câte o întrebare referitoare la text, care să înceapă cu: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scrie A în dreptul propozițiilor adevărate și F în dreptul propozițiilor false. 

Creionul nefolosit era trist.   

Creionul albastru se lăuda cu portocalele desenate.  

Creionul maro ajuta la înălțarea copacilor. 

Creionul verde era prieten cu creionul maro. 

 

9 p 

3 p 

Cine 
De ce 

8 p 

6 p 
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5.  Care este culoarea ta preferată și ce ai putea colora cu ea? 

 

 

 

 

 

6.  Povestește în 2-3 enunțuri, fără să folosești dialogul, discuția dintre creionul nefolosit și cel galben. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

7. Selectează din text câte 2 cuvinte formate din: 

1 silabă: , ; 
 

2 silabe: , ; 
 

3 silabe: , ; 
 

4 silabe: , ; 
 

5 silabe: , . 
 

 

8. Alintă cuvintele, scriindu-le pe creioanele date: 

creion: ; 

casă: ; 

 

albastru: ; 

 

pom: ; 

 

foaie:          . 

 

8 p 

6 p 

5 p 

5 p 
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9. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător: 

  a reușit:      ; 

  bun:       ; 

  nefolosit:    ;  

  fericit:      ; 

  văzând:      . 
 

 

10. Unește cuvintele din prima coloană cu însușirile potrivite din a doua  coloană:  

  Creionul  albă 

Portocale   ascuțit 

Hârtia   coapte 

Prieten   bun. 

11. Găsește 4 cuvinte ascunse în careul următor: 
A X C O V I M 

A N R O S T A 
C R E I O N R 

S F O A I E O 

G A L B E N A 

R V D R F R L 

I R D O A D B 

 

12. Scrie în căsuțe semnele de punctuație potrivite: 

Copiii ascultau cuminți fericiți și atenți basmul  Bunicul vorbea încet și rar        Mama îl  

întrerupse 

   Tată        de ce nu vorbești mai tare 

    Pentru că așa se spun basmele    fata tatii       zise bunicul și continuă să povestească cu glas  

liniștit 

   Ce frumos citești     bunicule 

Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

Creionul nefolosit e trist pentru că nu-și găsește rostul. Scrie un text de 7-9 rânduri în care       

să povestești cum a reușit să devină folositor. 

În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

 să ai un conținut clar, logic;  

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

5 p 

4 p 

4 p 

7 p 

20 p 
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să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 
să dai un titlu potrivit textului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte. 
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p    

1. - 9 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor (9x1p):  

• Titlul textului este: Creionul. .......................................................................................1p; 

• Autoarea textului este: Elia  David. .............................................................................1p; 

• Textul are 12 alineate. ..................................................................................................1p; 

• A fost odată un creion care se simțea  foarte singur. .....................................................1p; 

• Creionul galben ar fi desenat toată ziua numai raze de soare. .......................................1p; 

• Creionului roșu îi plăceau la nebunie  inimioarele, petalele de flori și acoperișurile de 

case. ..............................................................................................................................1p; 

• Creionul albastru se laudă cu cerul și marea pe care le colora ca nimeni altul. ...........1p; 

• Cel maro ajută la înălțarea copacilor. ..........................................................................1p; 

• Creionul negru făcea câte un contur de toată frumusețea. ...........................................1p.  

2. - 3 puncte- pentru încercuirea enunțului. 

 Și copiii îl dădeau de colo-colo, fiindcă nu era bun de nimic. 

3. - 8 puncte – pentru formularea corectă a celor 2 întrebări (2x4p). 

Exemplu: 

Cine era foarte bun prieten cu creionul verde? 

De ce era nefericit creionul nefolositor? 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 
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F 

A 

4. - 6 puncte – pentru identificarea valorii de adevăr a propozițiilor (4x1,5p). 

Creionul nefolosit era trist. 

Creionul albastru se lăuda cu portocalele desenate. 
Creionul maro ajuta la înălțarea copacilor. 
Creionul verde era prieten cu creionul maro.  

5. - 8 puncte - pentru formularea corectă a enunțului/enunțurilor și pentru respectarea 

cerinței după cum urmează (2x4p): 

• Precizarea culorii ..................................................................................................4p; 

• Utilizarea culorii ...................................................................................................4p. 

Exemplu: 

Culoarea mea preferată este culoarea verde. Cu verde pot colora câmpuri înverzite. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

6. - 6 puncte – pentru redarea în 2-3 enunțuri a discuției dintre creionul nefolosit și cel galben, 

fără a folosi dialogul. 

Exemplu: 

Creionul nefolosit îl întrebă pe cel galben dacă îi place să deseneze. Creionul galben îi 

răspunse fericit că ar desena toată ziua numai raze de soare. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

B. Elemente de construcție a comunicării 40p 

7. - 5 puncte - pentru selectarea din text a cuvintelor solicitate (10x0,5p): 

O silabă: el, bun, cel, flori ........................................................................................2x0,5p; 

2 silabe: creion, nimic, case .....................................................................................2x0,5p; 

3 silabe: albastru, ascuțit, apăsat ............................................................................2x0,5p; 

4 silabe: frumusețea, nefolosit, copacilor ...............................................................2x0,5p; 

5 silabe: portocalele, inimioarele .............................................................................2x0,5p. 

  * Se acceptă orice variantă corectă. 

 

A 

A 
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8. - 5 puncte – pentru identificarea diminutivelor pentru cuvintele date (5x1p): 

creion: creionaș ...........................................................................................................1p; 

casă: căsuță ..................................................................................................................1p; 

albastru: albăstrel ........................................................................................................1p; 

pom: pomișor ..............................................................................................................1p; 

foaie: foicică .................................................................................................................1p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

9. - 5 puncte – pentru identificarea sinonimelor (5x1p):  

a reușit: a izbutit, a izbândit, a realizat, a răzbit ................................................................1p; 

bun: mărinimos, sufletist, generos, amabil .........................................................................1p;  

nefolosit: neutilizat, nou, nevalorificat, neîntrebuințat .....................................................1p; 

fericit: jovial, mulțumit, satisfăcut ......................................................................................1p;   

văzând: zărind, observând, uitându-se ...............................................................................1p.   

* Se acceptă orice variantă corectă. 

10. - 4 puncte – pentru realizarea corespondenței dintre cuvintele din prima coloană cu 

însușirile potrivite din a doua coloană (4x1p). 

creionul nefolosit    albă   

portocale                 ascuțit  
hârtia                 coapte  

prieten                   bun 

11. - 4 puncte – pentru identificarea oricăror 4 cuvinte din careu (4x1p).  

Exemplu: 

- ROST, MARO, ALB, GALBEN, FOAIE, CREION, CREOL, OAIE.  

       * Se acceptă orice variantă corectă. 

12. - 7 puncte – pentru completarea textului cu semnele de punctuație potrivite (14x0,5p).    

 Copiii ascultau cuminți      fericiți și atenți basmul      Bunicul vorbea încet și rar      Mama 

îl întrerupse         

      Tată        de ce nu vorbești mai tare         

      Pentru că așa se spun basmele       fata tatii        zise bunicul și continuă să povestească 

cu glas liniștit 

          Ce frumos citești      bunicule 

- 

- 

- 

, 

, 

, , 

, 

. . 

. 

: 

? 

! 
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✓ SUBIECTUL II -  (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv .................................................................2p;  

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................4p;  

• originalitatea ideilor .............................................................................................4p;  

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................3p;  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ...................................................3p;  

• aspectul scrisului  .................................................................................................2p; 

• așezarea în pagină a textului .................................................................................2p. 

*Se scad:    

- pentru fiecare cuvânt scris greșit .........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis .......................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ...............................................0,5p. 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 

 

74 



REPER.SM 

Comunicare în limba română (II) 

 ETAPA JUDEȚEANĂ - mai 2022 

 

pag. 1 din 6 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA a II-a   

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.                                                  

  

 

Citește textul cu atenție, apoi rezolvă cerințele. 
,,În jurul izvorului erau o mulțime de flori minunate. Narian se uită la ele prin oglindă. Oare 

o fi sora ei? Una singură părea să aibă ceva din chipul Arianei. Narian o atinse pe aceea cu cornul 

fermecat al lui Yno, iar floarea începu să freamete*, să crească, se făcu din ce în ce mai mare și se 

transformă în sora ei. Fetele s-au strâns în brațe de bucurie.  

-  Ce dor mi-a fost de tine, surioară! Știam că ai să vii să mă scoți de aici! zise Ariana. 

-  Trebuie să fugim cât mai repede! îi răspunse Narian. 

-  Stai, Narian! Pe aici, pe undeva, se află și prințul prizonier. E atât de frumos... E singur și 

trist. Narbouk mi-a arătat într-o zi chipul prințului într-un ochi de apă, dintr-o buturugă în țara zânelor. 

Mi-a spus că e slujitorul prințului și că mă va duce la el. Pe când stăteam de vorbă, am auzit o cracă 

trosnind și am văzut-o pe Jili făcându-mi semn. Prea târziu! În aceeași clipă, ticălosul de Narbouk a 

lovit cu toiagul în pământ și m-a prefăcut în floare. După ce m-a sădit, mi-a spus cu un rânjet* 

răutăcios că el e stăpânul aici și că prințul e în puterea lui. Trebuie să-l găsim și să-l salvăm! 

 

 

Numele 

și 
prenumele 
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10 p 

-  Fetelor, printzul nu-i aitzi! Dacă ar fi fosst, așș ffi șștiut, credetzi-mă! Pe ssolzii mei! 
zise micuțul balaur Drakar. 

-  Ariana, nu mai avem timp! O să ne întoarcem după el, îți promit! 

Deodată, din adâncurile peșterii se auzi un zăngănit de fiare*. Cineva fluiera o melodie pe 

care ecoul o repeta.  

-  Vine Narbouk! E fluieratul lui, îl recunosc! 

Toți dădură buzna afară, ieșind din odaia piticului, răsturnând totul în cale. 

Gonind spre ieșirea din peșteră, Narian încurcă formula și stânca nu se mai clinti.″ 

  (Poveste din pădurea zânelor – după Zorina Băldescu) 

*Vocabular: 

să freamete*= să tremure, să vibreze; 

rânjet*= zâmbet răutăcios; 

fiare*= metale grele. 

Subiectul I ( 70 de puncte)  

A. Înțelegerea textului 40p    

1. Completează cu informații din și despre text: 

• Titlul textului este: __________________________________________________________. 

• Autoarea textului este: _______________________________________________________. 

• Textul  are ____ alineate. 

• În jurul izvorului erau _____________________________________________________. 

• O singură floare părea să aibă _______________________________________________. 

• Atingerea cornului fermecat a transformat floarea în ______________________________. 

• Ticălosul de Narbouk a lovit cu _______________ în pământ și a ______________________ 

_________________________________________________________________________. 

• ____________________ e în puterea lui Narbouk. 

• Din cauză că Narian a încurcat formula _______________________________________. 

 

  

2.  Explică ce legătură de rudenie este între Ariana și Narian:                         

 

 

 

 

 

4 p 
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12 p 

8 p 

2 p 

3. Găsește în text câte două acțiuni realizate de către fiecare personaj și scrie-le mai jos:                                  

 

  

 

 

 

 

 

4. a). Formulează răspunsuri pentru următoarele întrebări:  
* Unde a zărit Ariana chipul prințului? 

 

 

 

 

* Cine fluiera în peșteră?  
 

 

 

 

b). Formulează întrebări pe baza textului, pornind de la cuvintele următoare: 

 

 

 

 

 

5. Încercuiește răspunsul care conține doar însușirile care i se potrivesc lui Narbouk:  

a). urât, obraznic, fericit, rău;         
b). urât, înspăimântător, rău, necruțător; 
c). neînfricat, înțelegător, înspăimântător, puternic;  
d). atent, necruțător, timid, nemilos.  

 

6. Povestește, fără a folosi dialogul, fragmentul din text încadrat în chenar. 

 

 

 

 

 

 4 p 

Cum 

De ce 

Narian Narbouk 
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11 p 

6 p 

5 p 

B. Elemente de construcție a comunicării   30p 

7. Citește următorul enunț, apoi rezolvă sarcinile referitoare la el: 

Deodată, din adâncurile peșterii se auzi un zăngănit de fiare. 

a). Explică scrierea cu majusculă/literă mare din acest enunț. 

 

 

b). Identifică un cuvânt după schema: C+V+C+C+V+C+V+V și scrie-l mai jos: 

 

c). Ordonează alfabetic cuvintele din enunțul dat: 

             

 

      d). Rescrie enunțul de mai sus, îmbogățindu-l prin adăugarea a două cuvinte. Subliniază 
cuvintele adăugate. 

 

 

                                                               

8. Balaurul Drakar e micuț, abia a învățat să vorbească limba oamenilor și nu se prea descurcă. 

Ajută-l transcriind corect cuvintele lui (enunțurile subliniate în textul Poveste din pădurea 

zânelor): 

 

 

 

 

 

9. a).  Explică expresiile, folosind cuvintele tale: 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

;  

.  
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8 p 

20 p 

b). Transcrie enunțul, înlocuind cuvintele subliniate cu alte cuvinte din text, cu sens opus: 

 Câțiva dădură buzna înăuntru, intrând în odaia uriașului, răsturnând totul în cale. 

 

 

 

10. Completează textul cu SA, S-A, ÎNTR-O, ÎNTR-UN și cu semnele de punctuație potrivite: 

Narian intră _________ peșteră mare        întunecoasă și înfricoșătoare 

_________colț zări o misterioasă oglindă       cu ramă din aur și încrustată cu pietre prețioase 

Fata _________uitat în oglindă și a zărit niște flori 

    Oare o fi și sora mea printre ele 

O atinse cu cornul fermecat pe cea mai mare și apăru sora _________         Aceasta spuse 

    Draga mea surioară        m-ai salvat 

 

  

  Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Cele două surori, Ariana și Narian, au rămas într-o mare încurcătură. Scrie un text de 10-12 

rânduri în care să continui aventura lor. 

                 În redactarea textului vei avea în vedere: 

să folosești semne de punctuație potrivite; 

să ai un conținut clar, logic;    

să folosești dialogul;  

să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină; 

să dai un titlu potrivit textului. 
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Total: 100 puncte. 
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CLASA a II-a 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

A. Înțelegerea textului 40p    

1. - 10 puncte - pentru completarea cu informații corecte a enunțurilor, după cum urmează: 

• Titlul textului este: Poveste din pădurea zânelor. ...........................................................1p; 

• Autoarea textului este: Zorina Băldescu. .......................................................................1p; 

• Textul are 10 alineate. ....................................................................................................1p; 

• În jurul izvorului erau o mulțime de flori minunate. .......................................................1p; 

• O singură floare părea să aibă ceva din chipul Arianei. ..................................................1p; 

• Atingerea cornului fermecat a transformat floarea în sora ei. .....................................1p; 

• Ticălosul de Narbouk a lovit cu toiagul în pământ și a prefăcut-o în floare. ...................2p; 

• Prințul e în puterea lui Narbouk. ...................................................................................1p; 

• Din cauză că Narian a încurcat formula, stânca nu se mai clinti. .................................1p. 

2. - 4 puncte - pentru identificarea relației de rudenie dintre cele două fete. 

Exemplu: 

Ariana și Narian erau surori. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

3. - 4 puncte - pentru asocierea a câte două verbe (din text) cu fiecare personaj dat (4x1p). 

Exemplu: 

• Narian: se uită, atinse, încurcă .............................................................................2p; 

REPER.SM 
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• Narbouk: a arătat, a spus, a lovit, a prefăcut, a sădit, fluiera ............................2p. 

 * Se acceptă orice variantă corectă. 

4. - 12 puncte - Punctele se vor repartiza astfel: 

a). - 6 puncte - pentru răspunsuri corecte la cele două întrebări (2x3p): 

Exemplu: 

• Ariana a zărit chipul prințului într-un ochi de apă dintr-o buturugă în țara zânelor. 

• În peșteră fluiera Narbouk. 

b). - 6 puncte - pentru formularea corectă a întrebărilor (2x3p). 

• Cum a prefăcut-o în floare Narbouk pe Ariana? 

• De ce nu s-a mai clintit stânca? 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit ..........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis ........................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ................................................0,5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă ........................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

5. - 2 puncte - pentru alegerea răspunsului b).  

6. - 8 puncte - pentru povestirea fragmentului încadrat în chenar, fără a folosi dialogul. 

Exemplu: 

Ariana îi spuse lui Narian că i-a fost dor de ea și că știa că o va scoate de acolo. Narian    

i-a răspuns că trebuie să fugă cât mai repede. 

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit .........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis .......................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ..............................................0,5p;  

- pentru folosirea adresării directe ............................................................5p; 

- pentru o construcție fără predicat/exprimare defectuoasă .......................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

B. Elemente de construcție a comunicării 30p 

7. - 11 puncte - Punctele se vor repartiza astfel: 

a). - 2 puncte - pentru explicarea folosirii majusculei. 

Exemplu: 
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Propoziția începe cu inițială majusculă. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

b). - 2 puncte - pentru identificarea cuvântului care corespunde schemei: 

• C+V+C+C+V+C+V+V: PEȘTERII 

c). - 5 puncte - pentru ordonarea alfabetică a cuvintelor (10x0,5p): 

• adâncurile, auzi, de, deodată, din, fiare, peșterii, se, un, zăngănit. 
d). - 2 puncte - pentru adăugarea a două cuvinte la enunțul dat (2x1p): 

Exemplu: 

Deodată, din adâncurile peșterii întunecoase se auzi un zăngănit puternic de fiare. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

8. - 5 puncte - pentru corectarea greșelilor. Punctele se vor repartiza astfel: 

• pentru cuvintele corectate ............................................................................8x0,5p=4p; 

• pentru transcrierea integrală, corectă ......................................................................1p. 

- Fetelor, prințul nu-i aici! Dacă ar fi fost, aș fi știut, credeți-mă! Pe solzii mei! zise micuțul 

balaur Drakar. 

9. - 6 puncte - Punctele vor fi repartizate astfel: 

a). - 4 puncte - pentru explicarea expresiilor: 

• ochi de apă: baltă mică de apă ..................................................................................2p; 

• prințul era în puterea lui: prințul era stăpânit de el, depindea de voința, de bunul plac 

al lui .............................................................................................................................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 b). - 2 puncte - pentru transcrierea enunțului, înlocuind cuvintele marcate cu antonime din 

text (4x0,5p): 

Toți dădură buzna afară, ieșind din odaia piticului, răsturnând totul în cale. 

10.   - 8 puncte - pentru completarea textului cu cuvintele/ortogramele și semnele de punctuație 

potrivite (16x0,5p):   

 Narian intră într-o peșteră mare        întunecoasă și înfricoșătoare 

Într-un colț zări o misterioasă oglindă       cu ramă din aur și încrustată cu pietre prețioase 

Fata s-a uitat în oglindă și a zărit niște flori        / 

    Oare o fi și sora mea printre ele 

, . 

. 

- 

, 

. 

? 

: 
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O atinse cu cornul fermecat pe cea mai mare și apăru sora sa         Aceasta spuse         

           Draga mea surioară        m-ai salvat          

✓ SUBIECTUL II -  (20 puncte) pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza 

astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv ....................................................................1p;  

• exprimarea corectă, expresivă și înlănțuirea logică a ideilor ..................................5p;  

• originalitatea ideilor ...............................................................................................4p;  

• respectarea temei compunerii ................................................................................5p;  

• utilizarea dialogului ...............................................................................................2p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) .........................................1p; 

• așezarea în pagină a textului/respectarea părților unei compuneri (alineate, despărțire 

în silabe la capăt de rând) ........................................................................................2p. 

*Se scad:    

- pentru fiecare cuvânt scris greșit .........................................................0,5p;  

- pentru fiecare semn diacritic omis .......................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuație omis ...............................................0,5p. 

*Notă 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 

- , 

. : 

! 
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_- 

 

 

 

 

 

 

Clasa  a III-a 

A. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

• Lectura activă-descoperirea informațiilor; 

• Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare; 

• Recunoașterea personajelor; 

• Textul. Titlul. Autorul; 

• Textul literar-textul narativ, textul liric (fără terminologie); 

• Formularea unor întrebări și răspunsuri. Formularea unui răspuns emoțional față de textul 

literar citit; - exerciții de tipul „dacă aș fi (personajul) .....m-aș simți/ aș fi.....”; 

• Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; exerciții de exprimare 

personală pe baza elementelor din text - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile, 

atitudinile unor personaje; 

• Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la 

mesajul citit. 

B. Elemente de construcție a comunicării 

1. Ortografia și punctuația 

• Utilizarea ortogramelor; 

• Semnele de punctuație: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, două 

puncte, virgula; 

• Scrierea corectă a cuvintelor, fără omisiuni de litere; 

• Folosirea convențiilor limbajului scris ( scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a 

semnelor de punctuație. 

2. Scrierea funcțională 

REPER.SM 
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• Cartea poștală, felicitarea, scrisoarea, invitația, reclama. 

 3. Lexicul 

• Cuvinte cu sens opus; 

• Cuvinte cu formă diferită și sens asemănător; 

• Cuvântul- grup de sunete asociat cu un înțeles. 

4. Noțiuni de fonetică 

• Sunetul și litera-corespondența dintre ele; 

• Vocale și consoane; 

• Grupurile de sunete: ea, ia, oa, ie, ua, uă; 

• Scrierea cu ,,mp’’  și ,, mb’’; 

• Scrierea cu literele ,,â’’  și  ,,î’’; 

• Vocale în hiat(ee,ii); 

• Propoziția. Cuvântul. Silaba. Despărțirea în silabe. 

5. Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite 

• Cuvântul- parte de vorbire; 

• Intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv, pronume personal, verb;  

•  Intuirea numărului, a genului. 

6. Scrierea imaginativă 

• Părțile componente ale unei compuneri; 

• Compuneri după o ilustrație sau un șir de ilustrații; după un plan de întrebări; după un plan 

de idei; pe baza unor cuvinte de sprijin; cu început sau sfârșit dat; compunere narativă în 

care se introduce dialogul; compunere liberă. 

7. Scrierea despre textul literar 

• Scrierea de mână și prezentarea textului. Scrierea caligrafică; 

• Așezarea corectă a textului în pagină: plasarea titlului, folosirea alineatelor, respectarea 

spațiului dintre cuvinte; 
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• Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei; alcătuirea unor texte scurte 

despre obiecte, ființe, personaje din povești, aspecte din viața cotidiană, fapte, întâmplări din 

viața personală, etc.; 

• Formularea de întrebări și răspunsuri. 
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      CLASA a III-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 
 

„O vulpe fugărită de copoi a fost adăpostită de un tăietor de lemne în coliba sa. 

În curând, au apărut și vânătorii împreună cu copoii lor, și l-au întrebat pe tăietorul de lemne 

dacă nu cumva văzuse trecând pe acolo o vulpe. Omul a spus cu voce tare că nu o zărise, arătând 

totuși cu mâna către coliba unde se ascundea vulpea. Vânătorii nu i-au luat în seamă semnele, ci au 

dat crezare vorbelor sale, așa că s-au grăbit să se întoarcă în pădure în căutarea prăzii lor. 

Când vulpea a vrut să plece din colibă, fără a-i da nici o atenție tăietorului de lemne, acesta a 

strigat, cu reproș, în urma ei: 

- Animal nerecunoscător, îmi datorezi viața și, cu toate acestea, nici măcar o vorbă de 

mulțumire? 

 Atunci vulpea i-a răspuns:  

- Într-adevăr, ar fi trebuit să îți mulțumesc din toată inima dacă faptele tale ar fi fost la fel de 

bune ca și cuvintele tale, și dacă mâinile tale nu ți-ar fi trădat vorbirea.” 

(Vulpea și tăietorul de lemne – fabulă de Esop) 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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SUBIECTUL I (70 puncte) 

 

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:   

➢ O vulpe a fost adăpostită de un vânător. _____ 

➢ În curând, au apărut țăranii împreună cu copoii lor. ____ 

➢ Omul a spus cu voce tare că nu zărise vulpea. ____ 

➢ Vânătorii au dat crezare vorbelor tăietorului. ____ 

➢ Vulpea a plecat din colibă mulțumindu-i tăietorului. ____ 

2. a) Dialogul din textul Vulpea și tăietorul de lemne este între:  

  □ copoi și vânători;   □ vânători și vulpe;   □ tăietorul de lemne și vulpe.  

b) Vânătorii s-au grăbit să se întoarcă în pădure în căutarea: 

 □ unui covor moale de frunze;   □ prăzii lor;   □ de flori colorate.  

 

3. Transcrie pe linia de mai jos întrebarea pe care tăietorul o adresează vulpii.      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Găsește cuvinte cu înţeles/sens asemănător pentru cuvintele date:  

adăpostită-_________________________ ; 

au apărut- _________________________ ; 

omul -_____________________________ ; 

pradă- ____________________________ . 

 

5. Alege dintre cuvintele date perechile de cuvinte cu înţeles/sens opus şi scrie-le pe liniile de mai 

jos: tare, nerecunoscător, colibă, se ascundea, bune, recunoscător, se arăta, palat, rele, încet.  

Model: tare = încet; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10 p 

10 p 

10 p 

8 p 

8 p 
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6. Precizează vocalele (v) și consoanele (c) din următoarele cuvinte, iar pe baza schemelor obținute 

scrie câte un cuvânt nou. 

 

v u l p e a            _______________ ;                  c o p o i _______________ . 

 

7. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul mâna să aibă înțelesuri diferite.  

Atenție! Nu schimba forma cuvântului.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Încercuieşte forma corectă:    

• L-a/La coliba tăietorului sa/ s-a adăpostit vulpea.   

• Vânătorii s-au/sau grăbit să caute prada.  

• Vulpea nu i-a/ia mulțumit tăietorului de lemne. 

 

 

 

SUBIECTUL II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte)  

 

Redactează un text de 10-15 rânduri în care personajul principal să fie vulpea.  

             În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să ai un conţinut clar, logic; 

• să foloseşti expresii frumoase; 

• să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să respecţi regulile de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină; 

• să dai un titlu potrivit textului redactat. 

 

 

 

8 p 

8 p 

8 p 

20 p 
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_____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte. 

92 



pag. 1 din 2 
REPER.SM 

Limba și literatura română (III) 
TA1 –  decembrie 2021 

 

           INSPECTORATUL                                                                                               

           ŞCOLAR 

           JUDEŢEAN   

          SATU MARE          

 

 

 

 

 

 

 

 CLASA a III-a 

  
SUBIECTUL I – 70 p  

 

A. Înțelegerea textului    30 p  

1. 10 p pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunțurilor (5X2p=10p): 

a) F(fals); b) F(fals); c) A(adevărat); d) A(adevărat); e) F(fals).  

  

2. 10 p pentru marcarea corectă cu X a răspunsurilor (2X5p=10p):  

a) tăietorul de lemne și vulpea; 

b) prăzii lor. 

  

3. 10 p pentru transcrierea întrebării pe care tăietorul o adresează vulpii.  

- Animal nerecunoscător, îmi datorezi viața și, cu toate acestea, nici măcar o vorbă de 

mulțumire? 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuație omis.  

• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă.  

   

B. Elemente de construcție a comunicării     40 p  

 

4. 8 p pentru scrierea cuvintelor cu înțeles/sens asemănător (4X2p=8p):  

adăpostită - găzduită; au apărut - s-au ivit; omul - bărbatul; pradă – captură. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

  

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 1 
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5. 8 p pentru scrierea perechilor de cuvinte cu înțeles/sens opus (4X2p=8p):  

nerecunoscător – recunoscător; colibă – palat;  bune – rele; se arăta – se ascundea.  

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

 

6. 2 p pentru precizarea corectă a vocalelor (v) și consoanelor (c) din cuvintele date (2X1p=2p).  

6 p pentru găsirea de cuvinte noi pe baza schemelor obținute (2X3p=6p). 

 

v u l p e a            ex. muncea, lucrai                   c o p o i ex. butoi, noroi 

c v c c v v            c v c v v 

 

7. 8 p pentru alcătuirea a două propoziții în care cuvântul mâna să aibă înțelesuri diferite 

(2X4p=8p): 

• Copilul ridică mâna pentru a răspunde. 

• Bunicul mâna cu putere caii. 

 

8. 8p pentru încercuirea formei corecte (4X2p=8p):  

• L-a/La coliba tăietorului sa/ s-a adăpostit vulpea.   

• Vânătorii s-au/sau grăbit să caute prada.  

• Vulpea nu i-a /ia mulțumit tăietorului de lemne. 

 

SUBIECTUL II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

 - respectarea cerinței 8 p;  

- folosirea corectă a ortogramelor și a semnelor de punctuație 4 p; 

- folosirea dialogului 4 p;  

- scrierea corectă a cuvintelor 4 p. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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      CLASA a III-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 
 

„Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 

Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă; 

Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 

Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

 

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! 

Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară; 

Soarele rotund și palid se prevede printre nori 

Ca un vis de tinerețe printre anii trecători. 

(...) 

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare 

Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare. 

Iată-o sanie ușoară care trece peste văi... 

În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.”  

(Vasile Alecsandri, Iarna) 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 

 

 

 

 

 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 
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SUBIECTUL I (70 puncte) 

1. Răspunde la întrebările următoare:   

a) Cum este iarna prezentată în poezie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Care sunt însușirile substantivului soare din strofa a doua? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Transcrie din prima strofă cinci cuvinte care îți sugerează anotimpul prezentat:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Completează propozițiile selectând cuvintele potrivite din text: 

➢  __________________  răspândesc fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

➢ Doritul soare _______________ și __________________ oceanul de ninsoare. 

➢ Mândra țară se îmbracă cu o _________________ argintie. 

➢ În văzduh voios ________________ clinchete de zurgălăi.  

 

4. După modelul dat, creează și tu comparații: 

Model: fulgii plutesc în aer ca un roi de fluturi albi. 

• ploaia cade ca ______________________________ ; 

• soarele strălucește ca ________________________ ; 

• fetița muncește ca ___________________________ ; 

• sania zboară ca _____________________________ ; 

• vântul aleargă ca ____________________________ . 

 

5. Transcrie substantivele din strofa a treia: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10 p 

 

 

10 p 

 

 10 p 

10 p 

10 p 
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6. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre cuvintele: nori, norii, fulgi, fulgii.   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Alcătuiește câte o propoziție în care cuvintele dar și cer să aibă alte înțelesuri decât în textul dat:   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

SUBIECTUL II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte)  

 

Explică, într-un text de 10-15 rânduri, de ce crezi că iarna place mai mult copiilor decât adulților. 

             În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să ai un conţinut clar, logic; 

• să foloseşti expresii frumoase; 

• să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să respecţi regulile de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină; 

• să dai un titlu potrivit textului redactat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 p 

12 p 

20 p 
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_____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte. 
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 CLASA a III-a 

  

SUBIECTUL I – 70 p  

 

A. Înțelegerea textului    30 p  

1. 10 p pentru răspunsurile corecte (5X2p=10p):  

a) Iarna prezentată în poezie este o iarnă cumplită. 

b) Însușirile substantivului soare sunt rotund și palid. 

  

2. 10 p pentru cuvintele transcrise corect (5X2p=10p):  

zăpadă,  troiene, fulgii, gheață, dalbi. 

  

3. 10 p pentru selectarea corectă a cuvintelor (5X2p=10p): 

➢ Fulgii răspândesc fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

➢ Doritul soare strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare. 

➢ Mândra țară se îmbracă cu o zale argintie. 

➢ În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.  

   

B. Elemente de construcție a comunicării     40 p  

4. 10 p pentru comparațiile găsite  (5X2p=10p):  

 ploaia cade ca o perdea; 

 soarele strălucește ca aurul; 

 fetița muncește ca albina; 

 sania zboară ca năluca; 

 vântul aleargă ca gândul. 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 2 
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5. 10 p pentru transcrierea corectă a substantivelor (10X1p=10p):  

ninsoarea, norii, soare, oceanul, ninsoare, sanie, văi, văzduh, clinchete, zurgălăi. 

 

6. 8 p  pentru propozițiile alcătuite corect (4x2p=8p): 

 Cerul s-a acoperit cu nori. 

 Norii plumburii s-au adunat grămadă. 

 Din văzduh cad fulgi de nea. 

 Fulgii de zăpadă au acoperit pământul. 

 

7. 12 p pentru alcătuirea a două propoziții în care cuvintele dar și cer au înțelesuri diferite față de 

cele din text (2X6p=12p): 

• Am primit în dar un album. 

• Eu cer o carte. 

 

 

SUBIECTUL II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

 - respectarea cerinței 8 p;  

- folosirea corectă a ortogramelor și a semnelor de punctuație 4 p; 

- folosirea dialogului 4 p;  

- scrierea corectă a cuvintelor 4 p. 

 

Notă* Orice altă variantă corectă de răspuns se punctează corespunzător. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a III-a 

 

 

       Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

       Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

               ,,Un vânător prinse o pasăre măiastră, cu penele de aur și ghearele de diamant. 

               Uimit de atâta frumusețe, vânătorul își așeză pușca în toc și spuse: 

   - Nu pot să te ucid. Zboară cât mai curând, să nu afle soția mea de ce mă întorc cu   

tolba goală. Nu voi mai avea pace cu dânsa. 

                 Recunoscătoare, pasărea îi răspunse: 

                    -  Întreab-o pe soția ta, ce dorește în schimbul eliberării mele? 

                 A doua zi, vânătorul reveni și zise: 

                    -  Soția mea dorește multe rochii noi.” 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 3 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

 

Școala 
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    SUBIECTUL I (70 de puncte) 

    1. Textul de mai sus nu are titlu. Marchează cu  x în casetă răspunsul care ți se pare cel mai  
      potrivit: 

Pădurea fermecată;                                       Crăiasa Zăpezii;                   

      Pasărea măiastră;                   În poiană. 

    2. Dintre cuvintele de mai jos, subliniază-le doar pe acelea care reprezintă personajele din text:  

              vânătorul;                                                   pasărea; 

      peștișorul;                                                  crăiasa. 

    3. Transcrie din textul de mai sus enunțul în care este descrisă pasărea: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    4. Realizează corespondența cuvintelor din prima coloană, cu acelea cu înțeles/sens asemănător  

     din a doua coloană:    

         pușcă mirat  

         surprins                      geantă                                                

         odată                          calm                      

         măiastră                     armă 

         tolbă                          fermecată 

         blând                         cândva      

    5. Scrie câte un cuvânt cu înțeles/ sens opus pentru: 

• frumusețe - ____________________ ;                 

• pace        -   ____________________ ;     

• goală    -      ____________________ ;  

            • recunoscătoare- _________________ ; 

            • a ucide    - _____________________ . 

 

   6. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul  noi să aibă înțelesuri diferite.  

    Atenție! Nu schimba forma cuvântului.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

     10 p 

      10 p 

    10 p 

 

     10 p 

  10 p 

   6 p 
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     7. Desparte în silabe cuvintele: 

măiastră-____________________ ;                      rochie-   ____________________ ;  

ghearele-____________________ ;                     diamant- ____________________ . 

 

     8. a) Identifică substantivele din ultima propoziție din text, apoi alintă-le!  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

     b) Găsește pentru substantivul vânător două adjective care să se termine în  -os: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

     c) Înlocuiește expresiile subliniate cu adjective potrivite ca sens: 

• Soția vânătorului era o făptură ruptă din soare. ( ________________ ) 

• În casă cu ea, trăia o slugă  numai piele și os. ( ________________ ) 

• Despre  vânător se spunea că era un om  larg la pungă. ( ________________ )  

• Pasărea măiastră i-a dăruit femeii un cadou fără pereche. ( ________________ ) 

 

   SUBIECTUL II– Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 
 

             Se spune că pasărea măiastră este înzestrată cu puteri magice și are o frumusețe unică. 

      Imaginează-ți că te întâlnești cu pasărea măiastră pe un tărâm de basm și ai o dorință care vrei                      

      să ți se îndeplinească. Scrie discuția pe care o porți cu aceasta, într-un text de 10-15 rânduri,                                                
      folosind patru linii de dialog. 

 

      În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să dai  unui titlu sugestiv, potrivit textului redactat; 

• să ai un conținut clar, logic și să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să folosești expresii frumoase; 

• să folosești cele patru linii de dialog; 

• să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină, precum și aspectul 

și acuratețea scrisului. 

                                       

           4 p 

      4 p 

       2 p 

          4 p 

        20 p 
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_____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte. 

 

Ai terminat? Verifică cu multă 

atenție răspunsurile! 
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 CLASA a III-a 

  
 

   SUBIECTUL I – 70p  

A. Înțelegerea textului    30p  

 

1. 10 p pentru marcarea corectă cu X a răspunsului corect: Pasărea măiastră.  (1x10p=10p)  

 

2.  10 p pentru sublinierea corectă  a răspunsurilor (2x5p=10p):  

     a) vânătorul; 

     b) pasărea. 

 

3. 10 p pentru transcrierea enunțului în care este descrisă pasărea. (1x10p=10p)  

         Un vânător prinse o pasăre măiastră, cu penele de aur și ghearele de diamant. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuație omis.  

• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă.    

 

B. Elemente de construcție a comunicării     40p  

 

4.  10 p pentru corespondența corectă a cuvintelor cu înțeles/sens asemănător după 

modelul dat (5x2p=10p):  

  pușcă -armă;     surprins –mirat;    odată - cândva;  măiastră – fermecată;  tolbă – geantă. 

 

 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 3 
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5. 10 p pentru scrierea perechilor de cuvinte cu înțeles /sens opus (5x2p=10): 

frumusețe– urâțenie; pace – război;  goală – plină;  recunoscătoare – nerecunoscătoare; 

 a ucide – a cruța. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

 

6.  6 p pentru alcătuirea a două propoziții în care cuvântul noi să aibă înțelesuri diferite. (2x3p=6p) 

Prințesa a îmbrăcat straie noi. 

Noi am ascultat o poveste interesantă. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuație omis.  

• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă.    

 

7.  4 p pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: 

 măiastră - mă-ias-tră;  ghearele - ghea-re-le;  rochie – ro-chi-e;  diamant – di-a-mant. (4x1p=4p)  

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt despărțit greșit. 

 

8.   10 p 

a) 4p - pentru identificarea corectă a celor două substantive: soția și rochii  din propoziția indicată:  

 Soția mea dorește multe rochii noi. (2x1p=2p) 

                     -pentru alintarea celor două substantive: soția-soțioara, rochii-rochițe (2x1p=2p); 

b) 2p  pentru identificarea a două adjective care se termină în –os, adjective ce determină 

substantivul vânător. (Ex. frumos, sănătos, furios, faimos, prietenos, etc.) (2x1p=2p); 

 

c) 4p  pentru înlocuirea expresiilor subliniate cu adjective potrivite ca sens (4x1p=4p): 

             ruptă din soare- frumoasă, deosebită, magnifică, uimitoare, perfectă; 

             stană de piatră- încremeniți, neclintiți ,nemișcați, inerți; 

             larg la pungă- darnic, generos, bun, sufletist, altruist; 

             fără pereche- perfect, ideal, desăvârșit, neprețuit, neasemuit.  
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           SUBIECTUL II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

 

           20 p pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza astfel: 

• găsirea unui titlu sugestiv 2p / banal, previzibil 1p; 

• exprimarea corectă, în totalitate a conținutului, cu folosirea unor expresii frumoase 4p / parțial 2p; 

• folosirea liniilor de dialog (4x1p) 4p; 

• respectarea normelor de scriere și de punctuație în totalitate  6p / între 1-2 greșeli 4p / între 3-4 

greșeli 2p / mai mult de 5 greșeli 0p; 

• așezarea textului în pagină (aliniate, despărțire în silabe la capăt de rând) în totalitate 2p / parțial 

1p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) în totalitate 2p / parțial 1p. 

                                           

 

 Notă*  Orice altă variantă de răspuns se punctează corespunzător. 

 

     Se acordă 10 puncte din oficiu. 

     Total punctaj maxim 100 puncte. 
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   CLASA a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor: 
      ,,Drumul pe care-l apucase ducea peste un munte. În creştetul lui, croitoraşul dădu peste o 

namilă de uriaş care privea liniştit în zare. Croitoraşul s-a apropiat de dânsul, fără teamă, şi i-a 

zis: 

       – Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici, la viaţă tihnită şi te mulţumeşti să măsori doar cu 

ochii lumea! Păi, asta-i treabă pentru un voinic ca tine? Se cade oare să te laşi aşa, în dorul lelii? Eu 

nu mă mulţumesc doar cu atât şi am pornit să colind lumea largă, ca să-mi încerc norocul… N-ai 

vrea să vii şi tu cu mine? 

                 Uriaşul se întoarse cu dispreţ spre croitoraş şi n-avu decât un singur răspuns:           

             – Ţi-ai şi găsit cu cine să mă-nsoţesc! Cu un coate-goale ca tine! 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 
Test de antrenament 4 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

 

Școala 
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       – Ce-ai spus?! Na, citeşte aici, ca să-ţi dai seama cu cine ai de-a face şi pe urmă să vorbim… se 

grozăvi croitoraşul nostru şi-şi descheie haina, arătându-i uriaşului brâul. 

        Uriaşul citi: "Şapte dintr-o lovitură!" şi, crezând că-i vorba de şapte oameni doborâţi de 

croitoraş dintr-o dată, începu să se uite altfel la fărâma de om ce-i stătea în faţă. Dar în sinea lui tot 

nu-l crezu în stare de asemenea faptă şi socoti de cuviinţă să-l pună la încercare. 

               Luă de jos un pietroi şi-l strânse în pumn, până ce începu să picure apa din el. 

        – Hai, fă şi tu ca mine, de eşti chiar atât de voinic pe cât ştii să te lauzi! îl îndemnă uriaşul. 

        – Numai atât?! păru să se mire croitoraşul. Păi asta-i o joacă de copil pentru unul ca mine! 

        Nici nu-şi termină bine vorbele că, vârându-şi mâna-n buzunar, scoase de acolo bucata de 

brânză şi-o strânse-n pumn până ţâşni tot zerul din ea. 

        – Acum, ce mai ai de zis? îl înfruntă croitoraşul. Uriaşul tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea 

să creadă că fărâma asta de om era atât de puternică. Şi ca s-o mai încerce încă o dată, ridică un alt 

pietroi din pulberea drumului şi-l zvârli atât de sus, că abia îl mai puteai zări.” 

                  

                                                             (Fragment din „Croitorașul cel viteaz” – Frații Grimm) 

  Subiectul I (70 de puncte) 

    1. Formulează răspunsuri în scris la următoarele cerințe:  

a) Găsește pentru fiecare personaj din textul de mai sus, câte un adjectiv potrivit. 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

b) Care este pesonajul fantastic prezentat în text? Justifică răspunsul.   

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

c)  Arată ce înțeles au în text expresiile:  

           „a se lăsa în dorul lelii” _________________________________________;  

           „coate-goale”_________________________________________________;  

          „a se grozăvi”_________________________________________________;   

          „a fi o joacă de copil”___________________________________________;  

          „fărâma de om”_______________________________________________ . 

    2. Explică prezența celor două puncte din fragmentul: 

 ,,Uriaşul se întoarse cu dispreţ spre croitoraş şi n-avu decât un singur răspuns: 

  -Ți-ai și găsit cu cine să mă însoțesc! Cu un coate-goale ca tine!...’’ 

30 p 

5 p 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________           

.     3.  Selectează din text și scrie: 

• un substantiv care poate fi și adjectiv:____________________________;   

• un substantiv comun, genul masculin, numărul plural : _________________________; 

• un adjectiv la genul feminin:______________________________________________; 

• un substantiv format din patru silabe:_______________________________________. 

 

     4. Scrie cinci cuvinte înrudite cu „a şti” (familia de cuvinte). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

     5. Găsește două înțelesuri diferite ale adjectivului „dreaptă” și asociază câte un substantiv 

pentru fiecare înțeles: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    6. Transformă cuvântul subliniat în text, în ortogramă. Alcătuiește un enunț cu ortograma găsită. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    7. Scrie o propoziție în care cuvântul „zări” să aibă înțeles diferit față de cel din text. 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

Subiectul II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

      Concursurile te provoacă să-ți depășești limitele.Imaginează-ți că ai participat la un concurs 

organizat la școală.Scrie un text de 10-12 rânduri în care să povestești cum ai câștigat sau ai pierdut 

la acel concurs.                                

      În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să dai  unui titlu sugestiv, potrivit textului redactat; 

• să ai un conținut clar, logic și să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să folosești dialogul; 

• să folosești expresii frumoase; 

• să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 

10 p 

 

 

10 p 

  5 p 

20 p 

  5 p 

  5 p 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Total: 100 puncte. 

 
Ai terminat? Verifică cu multă 

atenție răspunsurile! 
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CLASA a III-a 

✓ Subiectul I– 70 p  

 

A. Înțelegerea textului    30 p  

1.   a) 15p- distribuite astfel: 

5p pentru identificarea personajelor- uriașul și croitorașul................................................(2x2,5p=5p); 

5p pentru fiecare adjectiv identificat pentru (uriașul)- puternic, încrezut, suspicios..............(1x5p=5p);   

5p pentru fiecare adjectiv identificat pentru (croitorașul)- viteaz, descurcăreț, inteligent......(1x5p=5p). 

Notă* Se admite orice alt adjectiv care se desprinde din text. 

 

     b) 10p pentru identificarea personajului și pentru justificare........................................ (2x5p=10p). 

Uriașul „luă de jos un pietroi şi-l strânse în pumn, până ce începu să picure apa din el.’’  sau 

Uriașul „ridică un alt pietroi din pulberea drumului şi-l zvârli atât de sus, că abia îl mai puteai zări.” 

Notă* Se admite și o justificare cu cuvinte proprii. 

 

    c)  5p pentru scrierea înțelesului fiecărei expresii..............................................................(5x1p=5p). 

• „a se lăsa în dorul lelii” - fără rost, la întâmplare; 

• „coate-goale”- sărac;  

• „a se grozăvi”- a se lăuda;  

• „a fi o joacă de copil”- a fi ușor, a fi facil;  

• „fărâma de om”- om mic, neînsemnat.  

 

B. Elemente de construcție a comunicării     40 p  

2.    5p pentru explicație corectă........................................................................................... (1x5p=5p). 

        Anunță o concluzie, arată începutul unei vorbiri directe. 

3.    10p pentru scrierea părților de vorbire indicate.........................................................(4x2,5p=10p). 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 4 
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• uriaș; 

• oameni; 

• tihnită; 

• croitoraș.    

 Notă*  Se acceptă orice alte cuvinte care corespund cerințelor.  

4.    5p pentru cuvinte înrudite............................................................................................ (5x1p= 5p). 

        știut/știută, neștiut/neștiută, știutor/știutoare, neștiutor/neștiutoare, atotștiutor/atotștiutoare. 

5.    10 p pentru scrierea perechilor de cuvinte.................................................................(4x2,5p=10p). 

                   Ex: cale dreaptă, linie dreaptă. 

Notă*  Se punctează și alte variante.                           

6.   5 p pentru alcătuirea unei propoziții cu ortograma l-a................................................... (1x5p=5p). 

Notă* 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greșit.  

• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuație omis.  

• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă.    

 7.  5 p  pentru alcătuirea corectă a unei propoziții în care cuvântul zări să aibă înțeles diferit față de 

cel din text..............................................................................................................................(1x5p=5p). 

                  Ex:  Porumbelul a zburat peste mări și zări.      

✓ Subiectul II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

20 p pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza astfel: 

• găsirea unui titlu sugestiv 2p / banal, previzibil 1p; 

• exprimarea corectă, în totalitate a conținutului, cu folosirea unor expresii frumoase 4p / parțial 2p; 

• folosirea liniilor de dialog  4p; 

• respectarea normelor de scriere și de punctuație în totalitate  6p / între 1-2 greșeli 4p / între 3-4 

greșeli 2p / mai mult de 5 greșeli 0p; 

• așezarea textului în pagină (aliniate, despărțire în silabe la capăt de rând) în totalitate 2p / parțial 

1p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) în totalitate 2p / parțial 1p. 

 Notă*  Orice altă variantă de răspuns se punctează corespunzător. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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CLASA a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

     Citeşte cu atenţie poezia: 

 

O, rămâi 
de Mihai Eminescu 

 

„O, rămâi, rămâi la mine - 

Te iubesc atât de mult! 

Ale tale doruri toate 

Numai eu știu să le-ascult; 

 

  

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 5 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

 

Școala 
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În al umbrei întuneric 

Te asamăn unui prinț, 

Ce se uit-adânc în ape 

Cu ochi negri și cuminți; 

  

Și prin vuietul de valuri, 

Prin mișcarea naltei ierbi, 

Eu te fac s-auzi în taină 

Mersul cârdului de cerbi 

  

Eu te văd răpit de farmec 

Cum îngâni cu glas domol, 

În a apei strălucire 

Întinzând piciorul gol 

  

Și privind în luna plină 

La văpaia de pe lacuri, 

Anii tăi se par ca clipe, 

Clipe dulci se par ca veacuri. 

  

Astfel zise lin pădurea, 

Bolți asupră-mi clătinând - 

Șuieram l-a ei chemare 

Ș-am ieșit în câmp râzând. 

  

Astăzi chiar de m-aș întoarce 

A-nțelege n-o mai pot... 

Unde ești, copilărie, 

Cu pădurea ta cu tot?” 
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  SUBIECTUL I (70 de puncte) 

1. Încercuieşte răspunsul corect. 

 a) Poezia este concepută ca un dialog între: 

               pădure şi păsărele;                   scriitor şi cerbi;                             scriitor şi codru. 

 b) Ochii prinţului erau: 

                trişti;                                         negri şi cuminţi;                            albaştri. 

 c) Cine îl iubeşte şi-l îndrăgeşte foarte mult pe poet? 

               mama;                                       prinţesa;                                       pădurea. 

 d) Semnificaţia expresiei ,,văpaia de pe lacuri” este:  

• strălucirea de pe lacuri; 

• focul de pe lacuri; 

• copilărie şi scriitor;  

• reflectarea soarelui în apa lacului. 

 e) Nu este imagine auditivă: 

• ,,Şi prin vuietul de valuri”; 

• ,,Mersul cârdului de cerbi”; 

• ,,Cum îngâni cu glas domol”; 

•  ,,Şi privind în luna plină”. 

 f) Formulează o întrebare care are ca răspuns al treilea vers din strofa a cincea.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

2. Selectează din text: 

 a) o repetiție; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

 b) cuvântul cu înţeles asemănător pentru ,,secole”; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c)  cinci cuvinte care conţin grupuri de litere;  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

 

 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 

5 p 
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d) cinci substantive însoţite de adjective; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

e)  două substantive comune, numărul plural; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

• două pronume personale, numărul singular; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

• un verb, timpul trecut, persoana I, numărul singular. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

f) substantivul căruia i-au fost atribuite adjectivele: negri și cuminți. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

3. Răspunde cerinţelor: 

 a) Desparte în silabe cuvintele: le-ascult, ochi, asupră-mi, întoarce.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Găseşte şase cuvinte înrudite cu „ pădure ”. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________ 

c) Substantivul care se formează de la verbul ,,a merge” este_________________şi se află în versul 

al__________________, din a___________________strofă. 

d) Scrie din fiecare strofă cuvintele care rimează (se potrivesc): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

 e) Alintă cuvintele: 

prinț - ________________;              ani-__________________;                 pădure-________________.   

5 p 

5 p 

5 p 

2 p 

1,5 

p 

1,5 

p 

3,5 

p 

1,5 

p 
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SUBIECTUL II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

Scrie o compunere cu titlul ,,Pădurea fermecată” în care vei utiliza cel puțin 4 linii de dialog şi 

următoarele cuvinte: întuneric, umbră, mişcare, cerb, prinţ, fericire. 

În realizarea compunerii se ţine seama de: 

- respectarea părţilor unei compuneri; 

- corelarea titlului cu conţinutul; 

- utilizarea celor şase cuvinte date şi a unor expresii adecvate; 

- succesiunea logică a ideilor; 

- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie şi de ortografie, a dialogului, originalitate şi expresivitate; 

- aspectul scrisului, aşezarea corectă în pagină. 

_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Total: 100 puncte. 

 

 

Ai terminat? Verifică cu multă 
atenție răspunsurile! 

20 p 
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 CLASA a III-a 

SUBIECTUL I – 70 p  

A. Înțelegerea textului    30 p  

1. a. scriitor și codru................................................ 5p; 

b. negri şi cuminţi..................................................5p; 

c. pădurea..............................................................5p; 

d. strălucirea de pe lacuri.....................................5p; 

e. ,,Şi privind în luna plină” .................................5p; 

f. Cum par anii tăi? ..............................................5p. 

 

B. Elemente de construcție a comunicării     40 p  

2. a. „O, rămâi, rămâi la mine”…………....…...5p; 

    b.  veacuri…….....………………………..…  5p; 

    c. cerbi, strălucire, piciorul, dulci, chemare (orice alt cuvânt din text)……….…5x1p=5p; 

    d. ochi negri, naltei ierbi, glas domol, piciorul gol, luna plină (orice altă pereche de 

cuvinte)……................................................................................................................5x1p=5p; 

    e. 5p repartizate astfel: 

• două substantive comune, numărul plural: anii, bolți............................................. 2x1p=2p; 

• două pronume personale, numărul singular: eu, ei .................................................2x1p=2p; 

• un verb, timpul trecut, persoana I, numărul singular: șuieram.................................1x1p=1p; 

    f. ochi……………………………….............................................................................…5p. 

 

3.  a. le-as-cult (2 silabe), ochi (1 silabă), a-su-pră-mi (3 silabe), în-toar-ce (3 silabe)........4x0,5p=2p; 

b. pădurar, împădurit, pădurice, pădureancă, despădurit, împădurit, despădurire, împădurire,  

împăduri, despăduri............................................................................................................6x0,25=1,25p;  

c. mersul, patrulea, treia………….................................................................................3x0,5p=1,5p; 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 

Test de antrenament 5 
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   d. mult-ascult, prinț-cuminți, ierbi-cerbi, domol-gol, lacuri-veacuri, clătinând-râzând, pot-

tot......................................................................................................................................7x0,5p=3,5p; 

  e. prințișor, anișori, păduri......................................................................................3x0,5p=1,5p. 

           

 SUBIECTUL II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

20 p pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza astfel: 

• corelarea titlului cu conţinutul…………………………………………………………….2p;  

• utilizarea celor şase cuvinte date……………………………………………………6x1p=6p;  

• exprimarea corectă, în totalitate a conținutului, cu folosirea unor expresii frumoase…… 4p / 

parțial 2p; 

• folosirea liniilor de dialog ………………………………………………………….4x1p=4p; 

• respectarea normelor de scriere și de punctuație……. în totalitate 6p/între 1-2 greșeli 4p/ între 

3-4 greșeli 2p/mai mult de 5 greșeli 0p; 

• așezarea textului în pagină (aliniate, despărțire în silabe la capăt de rând) ….. 2p/ parțial 1p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) în totalitate………………………1p. 

 

 

Notă* Orice altă variantă de răspuns se punctează corespunzător. 

  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

    Total punctaj maxim 100 puncte. 
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   CLASA a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

     ,,Întâi o rază de soare a despicat norii și a spoit cu aur pământul. Pe urmă, apa tulbure s-a 

limpezit de mâl și a surâs. Un vânt cald a pornit să adie  șoptind: 

       - E primăvară!... E primăvară!... 

         Rădăcina brusturelui a tresărit. A stat și s-a gândit câteva clipe, apoi și-a răsucit, acolo în 

pământ, borurile frunzelor și le-a scos iute afară, în boarea vântului, în lumina soarelui. 

         Pe o frunză a venit să se încălzească un fluture cu mult aur pe aripi. Un melc, abia trezit din 

somn, a început să se urce pe coada frunzei încet, greoi, târându-și casa în spinare.   

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 
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            Și, ostenit, s-a tupilat la umbră, să se odihnească după atâta trudă. 

         La tulpina brusturelui, în culcuș de frunze, dormea, de astă toamnă, Moș Arici. Era frumos 

afară, dar el tot nu se trezea. 

         A plouat o zi, două, pe urmă a fost soare mult și cald. După ploaie, florile din lumea brusturelui 

au strălucit și mai frumos, și mai multe. 

          Această frumusețe l-a stârnit pe Moș Arici din culcușu-i de frunze. 

          Întâi a desfăcut puțin ușa la casa lui cu țepi, pe urmă a mirosit văzduhul cald, a scos botișorul 

afară și a văzut că-i bine. A așteptat așa o clipă, ascultând zumzetul din apropiere. 

      -  Aha, e adevărat: s-a făcut primăvară... 

       Dar cum se temea să nu-l doară ochii de lumina cea mare, i-a închis încetișor, încetișor. Și 

foarte mult s-a bucurat când a văzut ce cald și frumos e iarăși pe lume. 

       - Ah, sfântă primăvară! A oftat el scuturându-și trupul de frunzele uscate care i s-au înfipt în țepi. 

         Apoi, dezmorțindu-și oasele, s-a uitat în sus și a văzut pălăriile brusturelui puse în bețe mai 

înalte de cum fuseseră anul trecut.” 

                                                                            ( ,,Povestea lui Moș Arici’’- după Dumitru Almaș) 

      

Subiectul I (70 de puncte) 

 

  1. Completează spațiile de mai jos, cu răspunsuri potrivite: 

       a)  Titlul textului:______________________________________________________________ 

       b)  Autorul fragmentului:________________________________________________________ 

       c)  Anotimpul în care se petrece acțiunea textului:____________________________________ 

       d)  Un cuvânt ce conține un grup de vocale:_________________________________________ 

       e)  O propoziție exclamativă din text:______________________________________________ 

      

   2. Formulează două întrebări în legătură cu textul dat: 

       a) _________________________________________________________________________ 

       b) _________________________________________________________________________ 

 

      3. Transcrie din text două enunțuri care îți sugerează anotimpul prezentat: 

       a) __________________________________________________________________________ 

       b) __________________________________________________________________________ 

  

10 p 

10 p 

10 p 
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4. Scrie patru cuvinte înrudite cu cuvântul ,,frunză’’( familia de cuvinte): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     

       5. Găsește cuvinte cu înțeles/ sens asemănător următoarelor cuvinte din textul de mai sus: 

           a surâs-  _____________________;                             trudă-___________________; 

           văzduh-_____________________;                              culcuș-____________________. 

     

     6. Scrie un enunț în care cuvântul ,,somn’’ să aibă alt înțeles decât cel din text. Atenție! Nu 

schimba forma cuvântului! 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

. 

     7. Scrie la numărul plural construcțiile de mai jos: 

•    apă străvezie_________________________________________ ; 

•    brusture auriu ________________________________________ ; 

•    floare gingașă ________________________________________ ; 

•    ploaie caldă __________________________________________ . 

 

     8. După ce ai indicat pluralul construcțiilor de la exercițiul 7, alcătuiește un enunț cu prima    

construcție, trecând adjectivul în fața substantivului. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

     9. Transcrie din textul ,,Povestea lui Moș Arici’’: 

• un substantiv propriu ______________________________; 

• un verb _________________________________________; 

• un substantiv la genul neutru ________________________; 

• un pronume personal  ______________________________; 

• un adjectiv la genul feminin _________________________. 

    

 

4 p 

 4 p 

 8 p 

 2 p 

 10 p  

   2p 
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      10. Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele  subliniate: 

 ,, A oftat el scuturându-și trupul de frunzele uscate care i s-au înfipt în țepi.’’ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

    11. Alcătuiește o „listă de cel puțin patru  motive” pentru care îți place/ nu îți place primăvara. 

         Îmi place primăvara pentru că:                                   Nu îmi place primăvara pentru că:  

_____________________________________; _________________________________;       

_____________________________________ ;               _________________________________; 

_____________________________________ ;              _________________________________ ; 

_____________________________________ . _________________________________ . 

 

      12. Explică folosirea semnului exclamării în propoziția: 

          - E primăvară!... E primăvară!... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

        Subiectul II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

        Scrie o compunere de cel puțin 10-12 rânduri, pornind de la replica lui Moș Arici: 

  ,, - Aha, e adevărat: s-a făcut primăvară...’’ în care să-ți imaginezi peripețiile prin care a trecut   

acesta, odată cu sosirea primăverii. 

        În redactarea textului, vei avea în vedere: 

• să dai  unui titlu potrivit textului scris de tine; 

• să ai un conținut clar, logic;  

• să respecți părțile unei compuneri; 

• să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 

 

 

20 p 

 4 p  

 2 p  

 4 p  
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 

 Ai terminat? Verifică cu multă 

atenție răspunsurile! 
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CLASA a III-a 

  

✓ Subiectul I– 70p  

A. Înțelegerea textului    30p  

1.   10p pentru notarea corectă a răspunsurilor....................................................................(5x2p=10p): 

a) Titlul texului- ,,Povestea lui Moș Arici”.....................................................................................2p; 

b) Autorul fragmentului- Dumitru Almaș........................................................................................2p; 

c) Anotimpul în care se petrece acțiunea textului- Primăvara........................................................2p; 

d) Un cuvânt din text, ce conține un grup de vocale: soare, iute, iernii, odihnească, oasele..........2p; 

e) Propoziții exclamative:  ,, - E primăvară!...”  ,   ,, - Ah, sfântă primăvară!”..............................2p. 

 

2. 10p pentru formularea  celor două întrebări.  ..................................................................(2x5p=10p): 

a)  Unde dormea Moș Arici?  ............................................................................................................5p; 

b)  Cine-și ducea casa în spinare?......................................................................................................5p. 

*Se acceptă orice variantă corectă. 

• Se scade 1p pentru 1-2 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scad 2p pentru 3-4 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scade 1p pentru 1-2 semne de punctuație omise (virgulă/punct). 

 

3. 10p pentru transcrierea enunțurilor care sugerează anotimpul primăvara.......................(2x5p=10p): 

a) ,,Un vânt cald a pornit să adie șoptind:”............................................................................... 5p; 

b) ,,  -  Aha, e adevărat: s-a făcut primăvară...”..........................................................................5p. 

*Se acceptă orice variantă corectă. 

• Se scade 1p pentru 1-2 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scad 2p pentru 3-4 greșeli de scriere a cuvintelor. 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 
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•  Se scade 1p pentru 1-2 semne de punctuație omise (virgulă/punct). 

B. Elemente de construcție a comunicării     40p  

4. 4p pentru scrierea  corectă a cuvintelor înrudite cu cuvântul ,, frunză’’:  

frunzuliță, înfrunzit, desfrunzit, a înfrunzi...........................................................................(4x1p=4p). 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

5. 4p pentru  scrierea cuvintelor cu înțeles/ sens asemănător:  ...........................................(4x1p=4p): 

a surâs- a zâmbit;                văzduh- aer;                trudă- osteneală;               culcuș- adăpost. 

*Se acceptă orice variantă corectă. 

 

6. 2p pentru un enunț în care cuvântul somn să aibă alt înțeles decât cel din text: 

   Tatăl meu a pescuit azi un somn .  ...................................................................................(1x2p=2p).    

 *Se acceptă orice variantă corectă.                                                                                                    

 

7. 8p pentru scrierea corectă a construcțiilor, la numărul plural.  .......................................(4x2p=8p): 

 apă străvezie- ape străvezii;               floare gingașă- flori gingașe; 

 brusture auriu- brusturi aurii;                                  ploaie caldă- ploi calde.      

• Se scade 1p pentru 1-2 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scad 2p pentru 3-4 greșeli de scriere a cuvintelor. 

• Se scad 0,5p pentru orice greșeală de ortografie. 

 

8. 2p pentru scrierea corectă a propoziției cu construcția ,, străveziile ape’’. 

 Străveziile ape mi-au încântat privirea. .............................................................................(1x2p=2p). 

• Se scade 1p pentru 1-2 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scad 2p pentru 3-4 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scade 1p pentru 1-2 semne de punctuație omise (virgulă/punct). 

•  Se scad 0,5p pentru fiecare greșeală de ortografie. 

 

9. 10p pentru transcrierea corectă a părților de vorbire indicate (5x2p=10p): 

• un substantiv propriu- Moș Arici............................................................................................2p; 

• un verb – a stat.......................................................................................................................2p; 
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• un substantiv la genul neutru- pământ...................................................................................2p; 

• un pronume personal- el....................................................................................................... 2p; 

• un adjectiv la genul feminin- tulbure (apa tulbure).............................................................. 2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

10. 4p pentru precizarea corectă a părților de vorbire (4x1p=4p):    

a oftat- verb ......................................................................................................................................1p; 

el- pronume personal.........................................................................................................................1p;   

trupul- substantiv...............................................................................................................................1p; 

uscate- adjectiv..................................................................................................................................1p. 

 

11. 4p pentru alcătuirea ,,listei de cel puțin patru  motive’’pentru care îi place/ nu-i place anotimpul 

primăvara..............................................................................................................................(4x1p=4p). 

      Îmi place / Nu îmi place primăvara pentru că:  

• __________________________________............................................................................1p; 

• __________________________________.............................................................................1p; 

• __________________________________.............................................................................1p; 

• __________________________________............................................................................ 1p. 

12. 2p pentru explicația corectă a folosirii semnului exclamării (2x1p=2p). 

Semnul exclamării marchează grafic intonația unei propoziții exclamative sau imperative.  

 

✓ Subiectul II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

 20 p pentru redactarea compunerii. Punctele se vor repartiza astfel: 

• găsirea unui titlu sugestiv 2p; 

• exprimarea corectă, în totalitate a conținutului, clar și logic 5p; 

• respectarea părților unei compuneri 3p; 

• originalitate și creativitate 5p; 

• respectarea normelor de scriere și de punctuație în totalitate 5p.   

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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      CLASA a III-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 
 

„Un lup jigărit umbla pe la marginea satului și se întâlni cu un câine gras. Lupul îl întrebă: 
- Ia spune, câine, de unde dobândiți voi mâncarea? 

 Câinele răspunse: 
- Oamenii ne hrănesc. 
- Se vede treaba că la grea muncă vă pun oamenii. 

- Ba deloc, răspunse câinele. Tot ce avem de făcut este să păzim curtea pe vreme de noapte. 
-   Numai pentru atâta lucru vă hrănesc ei așa bine? se miră lupul. M-aș tocmi numaidecât 

într-o slujbă ca a voastră, căci nouă, lupilor, ne vine tare greu să dobândim mâncarea. 
- Păi atunci, haide, spuse câinele. Stăpânul are să te hrănească și pe tine la fel. 

      Lupul se bucură de propunere și porni împreună cu câinele să se tocmească în slujbă la 
oameni. Dar când să intre cei doi pe poartă, numai ce băgă lupul de seamă că pe grumazul 
câinelui părul este cam ros. Îl întrebă: 

- Dar rosătura asta, câine, de unde o ai? 

- O am așa, răspunse câinele. 
- Adică, cum așa? 

- Păi așa, de la lanț. Ziua stau în lanț și uite că acesta mi-a cam ros părul pe grumaz. 
- Atunci rămâi sănătos, câine, zise lupul. Nu mă mai duc să trăiesc printre oameni. Chiar  

de-oi fi mai puțin gras, dar măcar voi trăi liber.” 

(Lev Tolstoi- Lupul și câinele) 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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Subiectul I (70 de puncte) 

1. Numerotează enunțurile în ordinea în care s-au petrecut faptele. 

Rosătura de la gâtul câinelui îl face pe lup să se răzgândească. 

Atunci se gândește că vrea o slujbă la stăpânul câinelui. 

Lupul îl întâlnește pe câine. 

El află de la câine ce trebuie să facă pentru a primi hrană. 

Lupul se hotărăște să rămână slab, dar liber. 

 

2. Realizează corespondența între cuvintele cu înțeles asemănător din cele două coloane date: 

mâncarea    păzim; 

imediat    independent; 

supraveghem   hrana; 

hoinărea    numaidecât; 

liber    umbla.   

 

3. Înlocuiește cuvintele subliniate cu cele cu sens opus și rescrie enunțul obținut. 

Un lup slab umbla pe la marginea satului mare și se întâlni cu prietenul său, un câine bun. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Scrie două enunțuri în care cuvântul „poartă” să aibă înțelesuri diferite: 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Explică folosirea semnelor de punctuație din enunțul: 

- Câine, de unde dobândiți voi mâncarea? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10 p 

 

10 10 p 

 

11 10 p 

 

12 5 p 

13  

 

14 9 p 

131 



REPER.SM 

Limba și literatura română (III) 
ETAPA PE CLASĂ/ȘCOALĂ-februarie 2022 

 

 

pag. 3 din 4 

           INSPECTORATUL                                                                                               

           ŞCOLAR 

           JUDEŢEAN   

          SATU MARE          

 

 

6. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre substantivele: oameni, oamenii, lupi și lupii. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Completează tabelul: 

Cuvânt Parte de vorbire Felul Numărul Genul 

câine     

gras     

oamenii      

grea     

satului     

muncă     

 

 

Subiectul al II-lea – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte)  

Ajuns în pădure, lupul se întâlnește cu Moș Martin, căruia îi povestește prin ce a trecut. Scrie un 

text de maximum 15 rânduri, în care să prezinți discuția dintre cei doi așa cum ți-o imaginezi tu. 

             În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

• să ai un conţinut clar, logic; 

• să foloseşti expresii frumoase; 

• să îmbini povestirea cu dialogul; 

• să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să respecţi regulile de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină; 

• să dai un titlu potrivit textului redactat. 

 

 

 

 

15 8 p 

16 18 p 

20 p 
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_____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100 puncte. 
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 CLASA a III-a 

✓ Subiectul I – 70 p  

1. 10 p Numerotează enunțurile în ordinea în care s-au petrecut faptele. (5X2p=10p) 

Rosătura de la gâtul câinelui îl face pe lup să se răzgândească. 

Atunci se gândește că vrea o slujbă la stăpânul câinelui. 

Lupul îl întâlnește pe câine. 

El află de la câine ce trebuie să facă pentru a primi hrană. 

Lupul se hotărăște să rămână slab, dar liber.  

2. 10 p Realizează corespondența între cuvintele cu înțeles asemănător din cele două coloane date. 

(5X2p=10p) 

mâncarea    păzim; 

imediat    independent; 

supraveghem   hrana; 

hoinărea    numaidecât; 

liber    umbla.  

3. 10 p Înlocuiește cuvintele subliniate cu cele cu sens opus și rescrie enunțul obținut: (5X2p=10p)

 Un lup gras umbla prin mijlocul satului mic și se întâlni cu dușmanul său, un câine rău. 

4. 5 p Scrie două enunțuri în care cuvântul „poartă” să aibă înțelesuri diferite. (2X2,5p=5p)  

➢ Câinele intră pe poartă. 

➢ Mihai poartă căciula pe frunte. 

 

5. 9 p Explică folosirea semnelor de punctuație din enunțul: (3X3p=9p)   

- Câine, de unde dobândiți voi mâncarea? 

„ - ” marchează începutul unui dialog; 

„ , ” separă personajul căruia se face adresarea de restul propoziției; 

REPER.SM 
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„ ? ” indică o întrebare/ se folosește la sfârșitul unei propoziții interogative. 
6. 8 p   Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre substantivele: oameni/oamenii, lupi/lupii.  

(4x2p=8p) 

✓ Doi oameni privesc grădina. 

✓ Oamenii din grădină au plantat flori. 

✓ O haită de lupi a atacat stâna. 

✓ Lupii au urlat toată noaptea. 

 

7. 18 p Completează tabelul: (6x3p=18p) 

Cuvânt Parte de vorbire Felul Numărul Genul 

câine substantiv comun singular masculin 

gras adjectiv x singular masculin 

oamenii  substantiv comun plural masculin 

grea adjectiv x singular feminin 

satului substantiv comun singular neutru 

muncă substantiv comun singular feminin 

 

✓ Subiectul al II-lea – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

 20 p pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza astfel: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv ...................................................................1p;                              

• respectarea părților unei compuneri.........................................................................2p;      

• îmbinarea povestirii cu dialogul...............................................................................2p;           

• exprimarea corectă, expresivă     .............................................................................3p;                             

• originalitatea ideilor ................................................................................................3p;                              

• înlănțuirea logică a ideilor   .....................................................................................2p;                             

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație  ....................................................5p;  

• aspectul scrisului și așezarea în pagină a textului....................................................2p.  

  *Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ...................................... 0,5p;        

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis …………………0,25p.  

 

Notă* Orice altă variantă corectă de răspuns se punctează corespunzător. 

   Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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   CLASA a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

       ,,În timp ce Maria și Spărgătorul de nuci treceau pe sub poarta orașului, un pluton de 

soldăței argintii le dădu onorul. Spărgătorul de nuci era prințul care îl învisese pe Regele 

Șoarecilor.Un omuleț cu o pelerină din catifea îl îmbrățișă pe prinț, urându-i: 

     - Bine ai venit în Dulceția, iubite prinț! 

      În mijlocul pieței din centrul orașului se zărea un castel. Castelul era imens, având o sută de   

turnuri împodobite cu mii de steluțe sclipitoare. 

     - Iată  Castelul  de Marțipan! spuse Spărgătorul de nuci. 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 

-concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 
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și 

prenumele 

 

 

Școala 
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        Maria observă că unul dintre turnurile mari ale castelului nu avea acoperiș. Niște omuleți  cățărați 

pe schele din bețe de scorțișoară încercau să-l pună la loc. 

        - Ce s-a întâmplat cu acoperișul? întrebă Maria curioasă. 

        Spărgătorul de nuci îi răspunse zâmbind: 

      - Uriașul Măseluță a trecut pe aici. A mușcat din partea de sus a turnului, apoi a început să 

ronțăie și din cupola cea mare a castelului. Ca să-l mai îmbuneze, oamenii din Dulceția i-au dăruit un 

sfert din oraș și o felie uriașă din Livada Jeleurilor. Uriașul s-a săturat și și-a văzut de drum. 

           La ieșirea din oraș, Maria auzi un clipocit și un susur mai puternic. Era Fluviul Limonadei care 

șerpuia printre tufele strălucitoare, iar de-a lungul lui stăteau tot felul de copii drăgălași, ce prindeau 

peștișori, pe care îi mâncau numaidecât. 

        La o aruncătură de băț de Fluviul Limonadei, se  zărea un sătuc tare frumușel. Casele, biserica, 

șurile, toate erau atât de pestrițe, c-ai fi zis că sunt acoperite peste tot cu migdale pisate și coajă de 

lămâie. 

          - Ăștia-s Turtă-Dulceții, așezați pe Fluviul Mierii, rosti în treacăt Spărgătorul de nuci. Trăiesc 

acolo oameni foarte cumsecade, dar de obicei amărâți, pentru că suferă foarte mult de durere de 

măsele. Ar fi bine, deci, să nu mai mergem până acolo.” 

 

                                              (adaptare după ,,Spărgătorul de nuci”, de E.T.A. Hoffmann) 

      *marțipan- produs alimentar obținut dintr-un amestec de zahăr și miez de migdale. 

                   

  Subiectul I (70 de puncte) 

 

    1 Notează cu A ( adevărat) sau F (fals) enunțurile următoare:  

a) Un uriaș cu o pelerină din catifea îl îmbrățișă pe prinț._____ 

b) În mijlocul pieței din centrul orașului se zărea un castel._____ 

c) Castelul avea două turnuri împodobite cu mii de steluțe sclipitoare._____ 

d) Uriașul Măseluță a mușcat din partea de sus a turnului._____ 

e) Uriașul Măseluță s-a săturat și a rămas în Dulceția._____ 

      

    2. Subliniază în textul ,,Spărgătorul de nuci” enunțurile care indică: 

          a)  cine era spărgătorul de nuci; 

          b)  urarea cu care este întâmpinat Spărgătorul de nuci, la poarta orașului. 

 

10 p 

10 p 
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 3. Transcrie din textul ,,Spărgătorul de nuci” enunțurile care arată: 

      a)  unde se află castelul din Dulceția; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      b) darurile oferite Uriașului Măseluță de către oamenii din Dulceția. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

         4. Desparte în silabe cuvintele marcate în textul ,,Spărgătorul de nuci”: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

     5.  Scrie cuvinte cu înțeles/ sens asemănător următoarelor cuvinte din textul de mai sus: 

           imens- _____________________;                                       pelerină__________________; 

           se zărea_____________________;                                      cățărați___________________. 

     

  6. Încercuiește forma corectă a cuvintelor următoare: 

         a) ploaie/ pluaie; b) erburi/ ierburi; c) exemplu/ egzemplu; d) dulciață/ dulceață; e) înbrăcat/ 

îmbrăcat; f) ecsplicație/ explicație; g) zărea/ zăria; h) întîmpină/ întâmpină. 

 

   7. Rescrie corect enunțul următor: 

omuleți au găsit întrun colț un pachiet misterios, legat cu jnur de mătase. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   

  8. Adaugă semnele de punctuație necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul următor: 

       Un omuleț așeză pe mese: ceșcuțe        linguri       cuțite și furculițe       O întrebă pe fetiță  

             Dragă Maria        vrei tu să pisezi un pic zahărul acesta 

             Desigur        răspunse fetița politicoasă 

    

 

10 p 

  4 p 

  5 p 

6 p 

  8 p 

 10 p  
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9. Transformă adjectivele în substantive: 

             frumos-__________________________ ;                         

             tânăr-____________________________ ;   

             puternic-__________________________ ; 

             verde-____________________________ ; 

             înalt-_____________________________ . 

 

  10. Scrie în 1-2 enunțuri un sfat pentru Uriașul Măseluță în ceea ce privește consumul exagerat de 

dulciuri. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Subiectul II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

      Scrie, în 10-12 rânduri, un text despre Orașul Dulceția din Țara Dulciurilor. Folosește în text și 

cuvintele/ expresiile următoare: dulci ca mierea, marțipan, aroma de scorțișoară, însiropate, apoi 

subliniază-le. 

• să dai  unui titlu, potrivit textului scris de tine; 

• să ai un conținut clar, logic; 

•  să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să folosești toate cuvintele/ expresiile date în cerință; 

• să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 p 

  2 p  

  

  5 p 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 

 
Ai terminat? Verifică cu multă 

atenție răspunsurile! 
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 CLASA a III-a 

  
✓ Subiectul I– 70 p  

A. Înțelegerea textului    30 p  

1.   10p pentru notarea corectă a răspunsurilor (5x2p=10p): 

a) Un uriaș cu o pelerină din catifea îl îmbrățișă pe prinț.(F)..........................................................2p; 

b) În mijlocul pieței din centrul orașului se zărea un castel.(A)......................................................2p; 

c) Castelul avea două turnuri împodobite cu mii de steluțe sclipitoare.(F).....................................2p; 

d) Uriașul Măseluță a mușcat din partea de sus a turnului.(A)........................................................2p; 

e) Uriașul Măseluță s-a săturat și a rămas în Dulceția.(F)...............................................................2p. 

 

2. 10p pentru sublinierea celor două enunțuri (2x5p=10p): 

a)  Spărgătorul de nuci era prințul care îl invinsese pe Regele Șoarecilor.  ...................................5p; 

b)  - Bine ai venit în Dulceția, iubite prinț!........................................................................................5p. 

 

3. 10p pentru transcrierea enunțurilor care arată (2x5p=10p): 

a) unde se afla castelul din Dulceția: 

     În mijlocul pieței din centrul orașului se zărea un castel. ...........................................................5p; 

b) darurile oferite Uriașului Măseluță de către oamenii din Dulceția: 

     Ca să-l mai îmbuneze, oamenii din Dulceția i-au dăruit un sfert din oraș și o felie uriașă din             

  Livada Jeleurilor.  .......................................................................................................................5p. 

•  Se scade 1p pentru 1-2 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scad 2p pentru 3-4 greșeli de scriere a cuvintelor. 

•  Se scade 1p pentru 1-2 semne de punctuație omise (virgulă/punct). 

•  Se scad 2p pentru 3-4 semne de punctuație omise (virgulă/punct). 

REPER.SM 
-concurs pentru învățământul primar- 
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B. Elemente de construcție a comunicării     40 p  

4. 6p pentru despărțirea corectă  în silabe a cuvintelor marcate în text (6x1p=6p): 

ca - ti- fea;           pie - ței;          cu - ri - oa - să;          u - ri - a - șul;            sfert;              fe - li - e. 

*Punctele se acordă doar în cazul despărțirii corecte a cuvintelor în silabe. 

 

5. 4p pentru  scrierea cuvintelor cu înțeles/ sens asemănător (4x1p=4p): 

imens- uriaș;                se zărea- se vedea;                pelerină- mantie;               cățărați- urcați. 

*Se acceptă orice variantă corectă. 

 

6. 8p pentru încercuierea formelor corecte ale cuvintelor (8x1p=8p): 

a)  ploaie;     b)  ierburi;     c)  ronțăie;     d)  dulceață;     e)  îmbrăcat;     f)  explicație;    g)  zărea;    

 h)  întâmpină. 

 

7. 5p pentru rescrierea corectă a enunțului dat (5x1p=5p): 

Omuleții au găsit într-un colț un pachet misterios, legat cu șnur de mătase. ...............................5p. 

 

Cele 5p se vor repartiza astfel: 

• 2p pentru scrierea corectă a cuvântului omuleții; 

• 1p pentru scrierea corectă a cuvântului într-un; 

• 1p pentru scrierea corectă a cuvântului pachet; 

• 1p pentru scrierea corectă a cuvântului șnur. 

 

8. 10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuație (10x1p=10p): 

       Un omuleț așeză pe mese: ceșcuțe       linguri        cuțite și furculițe       O întrebă pe fetiță  
 

               Dragă Maria        vrei tu să pisezi un pic zahărul acesta 

               

               Desigur         răspunse fetița politicoasă  

 

 

*Se acceptă orice variantă corectă. 
 

9. 5p pentru transformarea corectă a adjectivelor date, în substantive: ............................ (5x1p=5p). 

    frumos- frumusețe;      tânăr- tinerețe;    puternic- putere;     verde- verdeață;     înalt- înălțime. 

: , 

-

-

. , 

? 

! -

-

. 

, 
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10. 2p  care se vor distribui astfel: 

1p  pentru scrierea sfatului adresat Uriașului Măseluță, referitor la consumul exagerat de dulciuri.   

.......................................................................................................................................... (1x1p=1p); 

1p pentru motivarea logică a sfatului dat.  .......................................................................(1x1p=1p). 

Se vor acorda:  

• 2p pentru exprimare și scriere corectă, fără greșeli; 

• 1p pentru exprimare corectă, dar confuză (cu 1-2 greșeli de scriere); 

• 0p pentru exprimare confuză, cu (3-5 greșeli de scriere). 

 

✓ Subiectul II – Compunere (Scrierea imaginativă)   20 p 

     

 20 p pentru redactarea textului. Punctele se vor repartiza astfel: 

• găsirea unui titlu sugestiv 2p / banal, previzibil 1p; 

• exprimarea corectă, în totalitate a conținutului, cu folosirea unor expresii frumoase 4p / parțial 

2p; 

• folosirea celor patru cuvinte/ expresii date (0,75x4=3p); 

• sublinierea celor patru cuvinte/ expresii date (0,25x4=1p); 

• respectarea normelor de scriere și de punctuație în totalitate  6p / între 1-2 greșeli 4p / între 3-

4 greșeli 2p / mai mult de 5 greșeli 0p; 

• așezarea textului în pagină (alineate, despărțire în silabe la capăt de rând)  în totalitate 2p / 

parțial 1p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) în totalitate 2p / parțial 1p. 

   

*Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greșit/ omis................................................................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuație scris greșit/ omis............................................................0,5p. 

 

Notă*  Orice altă variantă de răspuns se punctează corespunzător. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj maxim 100 puncte. 
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CLASA a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

            „ Era o zi cețoasă fără nicio rază de soare. Elmer și dragonul zburau și tot zburau pe deasupra 
oceanului umed. Pe la lăsatul serii, dragonul zări pământul.  

- Unde să aterizez? întrebă dragonul. Acum că sunt liber, n-o să-mi convină deloc să fiu dus 
la Zoo, la circ sau mai știu eu unde.  

- Păi, o să se întunece în curând. Cred că poți ateriza pe ponton fără să atragi atenția. 
Bineînțeles că va trebui să nu facem zgomot! spuse Elmer. 

Erau ultimele clipe petrecute împreună.  
- O să-mi fie dor de tine și de zborul nostru împreună. Îți mulțumesc că m-ai adus acasă!  
- N-o să uit niciodată cum ai bătut atâta drum până în Insula Sălbatică, numai ca să mă salvezi 

pe mine, spuse dragonul. Elmer, cred că ar trebui să-ți dau ție ceasul acesta de aur. Nu mă văd  

purtându-l și oricum eu nici nu știu să citesc ora.  
- Ești sigur? Aș putea să i-l dau mamei. Aș putea să-ți ofer ceva în schimb?  
- Da, chiar mă întrebam dacă mai ai acele acadele roz și delicioase. 

            - Mi-au mai rămas patru, zise Elmer. Ți le dau cu tot dragul. 
Au stat fără să facă zgomot, în timp ce dragonul savura acadelele. 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 
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Deodată, s-au auzit voci. Erau niște oameni pe ponton! Cei doi se îmbrățișară.  
- Unde te duci de-aici? 

- O să merg să-mi caut familia în munții din Ținutul Albastru, spuse dragonul, gândindu-se la 

cele șase surori ale sale, la cei șapte frați și la părinții săi gigantici. 
Dragonul zbură în întuneric, în timp ce paznicii care își făceau rondul se apropiară pășind 

apăsat. 
Băiatul o luă la fugă, alergă pe străzi, traversă Parcul Verdeveșnic și ajunse acasă.  
- Mamă, tată, am venit acasă. La mulți ani! strigă el. 
Domnul și doamna Elevator se grăbiră să iasă și-l luară în brațe pe Elmer:  
- Vai, Elmer, cât ne bucurăm să te vedem! Nici n-ai idee cât de îngrijorați am fost! Pe unde ai 

umblat și ce ai făcut ?  
- O, multe, multe, vă povestesc, dar nu acum! răspunse Elmer. Mai întâi, cadourile! 
Elmer îi dărui tatălui trei galbeni și-i cântă „Mulți ani trăiască!" la muzicuța de argint.  
- Iar aici e un frumos ceas de aur cu lănțișor, pentru tine, mamă.  
- Dar de unde ai tu lucrurile astea? întrebară uimiți domnul și doamna Elevator. 
- Acesta e un secret pe care nu vi-l pot spune deocamdată, răspunse Elmer, cotrobăind în 

frigider după ceva de mâncare.” 

                                                                 (Elmer zboară spre casă- după Ruth Stiles Gannett) 
VOCABULAR: 

 ponton-(aici) corp plutitor (în general staționar) realizat dintr-un ansamblu de plutitoare și 

utilizat pentru susținerea unor instalații, pentru acostarea navelor. 

  

 Subiectul I (70 de puncte) 

 

 1. Notează cu A ( adevărat) sau F (fals) enunțurile următoare:  

a) Elmer și dragonul zburau deasupra unui lac umed. 

b) Elmer crede că vor putea  ateriza pe ponton.  

c) Dragonul îi oferă ceasul lui de argint.  

d)  În Ținutul Albastru, dragonul își va căuta cei șase frați și cele șapte surori.  

e) Elmer cotrobăie în frigider, fără să dezvăluie secretul.  

      

 2. Subliniază în textul ,,Elmer zboară spre casă” enunțurile care indică: 

          a)  ce îi dărui Elmer mamei; 

          b)  urarea și cadoul oferit de Elmer tatălui său. 

  3. a) Scrie ideea principală a fragmentului marcat. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    b) Alege din text un personaj care ți-a plăcut/ nu ți-a plăcut. Menționează două exemple din 

text care să-ți motiveze alegerea. 

10 p 

10 p 

4 p 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

   4.  Verifică  ortogramele din text. Găsește patru ortograme care se pot transforma în cuvinte 

prin eliminarea cratimei. Alcătuiește enunțuri cu formele găsite de tine . 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   5.a) Analizează părțile de vorbire subliniate din text, menționând categoriile gramaticale învățate:  

 

 

 

 

 

      

 b)  Alcătuiește un enunț despre Elmer în care să ai: un substantiv comun, un substantiv 

propriu, un adjectiv  și un verb. Scrie deasupra fiecărui cuvânt ce parte de vorbire este. 

 

    

     6.  Scrie cuvinte cu înțeles/ sens asemănător următoarelor cuvinte : 

         îngrijorați _____________________;                    întuneric __________________; 

         cotrobăind ____________________;                     gigantici __________________. 

     

  7. Încercuiește forma corectă a cuvintelor următoare: 

         a) poet / poiet; b) rucsac / ruxac; c) neânceput  / neînceput; d) gheață / ghiață;  

         e) împarte / înparte; f) românesc / romînesc; g) xerox / xerocs; h) înnegrit / înegrit. 

 

    

12 p 

  4 p 

8 p 

  4 p 

146 



    REPER.SM 

   Limba și literatura română (III) 

  ETAPA JUDEȚEANĂ - mai  2022 

pag. 4 din 5 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

8.  Imaginează-ți că ești dragonul. Scrie-i un bilet lui Elmer prin care să-i mulțumești că te-a 

salvat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. Consideri că dragonul și Elmer erau prieteni? Argumentează răspunsul. Alege și explică doar 

una dintre cele două situații. 

 Da, pentru că _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 Nu, pentru că ____________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

   10. Construiește  două expresii folosind cuvântul  ceas, astfel încât să aibă alte înțelesuri decât 

cel din text. Poți să schimbi forma cuvântului.(Exemplu: Elmer se dă de ceasul morții să ajungă 

acasă.)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Subiectul II – Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

   Scrie, în 12-15 rânduri, un text despre aventurile dragonului, alături de alte personaje imaginate 

de tine. În redactarea compunerii, vei avea în vedere : 

• să dai  un titlu potrivit textului scris de tine; 

• să ai un conținut clar, logic și să dai dovadă de originalitate și creativitate; 

• să folosești dialogul (2-4 replici); 

• să folosești trei expresii frumoase pe care să le subliniezi;  

• să respecți regulile de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 

20 p 

 8 p  

  

5 p 

  5 p  

  biletul 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 

 

Ai terminat? Verifică cu multă 

atenție răspunsurile! 
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CLASA a III-a 

 

✓ SUBIECTUL I  (70 puncte ) 

A. Înțelegerea textului    24 puncte  

1. 10 puncte- pentru notarea corectă a răspunsurilor (5x2p=10p): 

 

a) Elmer și dragonul zburau deasupra unui lac umed. (F)........................................................2p; 

b) Elmer crede că vor putea ateriza pe ponton.  (A).................................................................2p; 

c) Dragonul îi oferă ceasul lui de argint. (F) ...........................................................................2p; 

d) În Ținutul Albastru, dragonul își va căuta cei șase frați și cele șapte surori.(F)....................2p; 

e) Elmer cotrobăie în frigider, fără să dezvăluie secretul. (A)..................................................2p. 

 

2. 4 puncte- pentru sublinierea celor două enunțuri (2x2p=4p): 

a)  „- Iar aici e un frumos ceas de aur cu lănțișor, pentru tine, mamă.”.....................................2p; 

b) „Elmer îi dărui tatălui trei galbeni și-i cântă „Mulți ani trăiască!" la muzicuța de argint.”.....2p. 

• Pentru sublinieri necorespunzătoare se acordă doar 1 punct. 

 

3. 10 puncte- pentru rezolvarea celor două cerințe  (2x5p=10p): 

a) ideea principală a fragmentului marcat:  

Elmer se întoarce acasă oferind părinților cadouri. .............. ......................................................5p; 

• Se acceptă orice variantă corectă. 

b) alegerea personajului preferat și găsirea în text a celor două exemple care motivează alegerea.  

• Se punctează orice personaj ales, prezentat în mod clar și concis ........................................5p. 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

REPER.SM 
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    B. Elemente de construcție a comunicării     46 puncte  

4. 8 puncte- pentru găsirea celor patru ortograme care se pot transforma în cuvinte prin eliminarea 

cratimei și alcătuirea unor enunțuri clare și corecte.  ...................................................................(8p). 

a) m-ai / mai; mi-au / miau; s-au / sau; n-ai / nai; vi-l / vil (4x1p=4p): 

mai = 1. lună a anului; 2. Servește la formarea gradului comparativ; 3. Ficat; 4. Unealtă în formă de 

ciocan, de obicei din lemn;  

miau = cuvânt care imită strigătul pisicii;  

sau = ori; 

nai = instrument muzical popular de suflat; 

vil = adj; de proastă calitate, demn de dispreț, ordinar, josnic, abject;  

b) alcătuirea celor 4 enunțuri ..................................................................................................(4x1p=4p). 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

Se dă punctaj maxim chiar dacă ortogramele nu sunt transcrise pe spațiul dat și/sau nu sunt sublinate. 

5. a) 10 puncte- pentru analiza corectă a cuvintelor subliniate (5x2p=10p): 

cețoasă = adjectiv, numărul singular, gen feminin ...........................................................2p; 

zborul = substantiv comun, numărul singular, gen neutru ...............................................2p; 

am venit = verb, persoana I, numărul singular ................................................................2p; 

Elmer = substantiv propriu, numărul singular, gen masculin ..........................................2p; 

tu = pronume personal, persoana a II-a, numărul singular .............................................2p. 

b) 2 puncte- Alcătuirea enunțului despre Elmer în care să fie: un substantiv comun, un substantiv  

propriu, un adjectiv și un verb.............................................................................................2p. 

• Se punctează orice propoziție corect formulată despre Elmer, care conține cele patru părți  

de vorbire indicate.  

 

6. 4 puncte- pentru scrierea cuvintelor cu același înțeles pentru cuvintele date (4x1p=4p): 

îngrijorați= preocupați, alarmați, neliniștiți, intrigați, impacientați;    

întuneric = beznă, noapte, obscuritate, umbră, întunecime;  

cotrobăind = căutând, cercetând, răscolind, scormonind, scotocind;    

gigantici= enormi, mari, uriași, titanici, colosali, imenși. 

• Se punctează orice altă variantă corectă. 
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7. Încercuirea formei corecte a cuvintelor date (8x0,5p=4p): 

a) poet / poiet; b) rucsac / ruxac; c) neânceput / neînceput; d) gheață / ghiață;  

      e) împarte / înparte; f) românesc / romînesc; g) xerox / xerocs; h) înnegrit / înegrit.  

 

8. 8 puncte- Scrierea biletului către Elmer prin care să-i mulțumească pentru că l-a salvat................8p  

• Se are în vedere scrierea:  

✓ data .........................................................................................................................................2p;  

✓ formula de adresare................................................................................................................2p;  

✓ conținut adecvat al biletului ...................................................................................................2p; 

✓ formula de încheiere ...............................................................................................................1p; 

✓ semnătura adecvată ................................................................................................................1p. 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă;  

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

9. 5 puncte- Argumentarea propriei păreri despre prietenia dintre Elmer și dragon.   

• Se punctează orice părere avându-se în vedere claritatea și concizia enunțurilor. ..............5p. 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

10. 5 puncte- Construiește două expresii folosind cuvântul ceas, astfel încât să aibă alte înțelesuri 

decât cel din text (2x2,5p= 5p): 

✓ a face un ceas bun până la ...= a avea nevoie de o oră întreagă până la .....; 

✓ cu ceasul = timp îndelungat;  

✓ cu un ceas mai devreme = cât mai repede cu putință;  

✓ ceasul morții = momentul când moare cineva;  

✓ ceas bun ( ceas rău) = moment considerat ca norocos ( ghinion); 

✓ să fie într-un ceas bun = urare de succes; 

✓ a se da de ceasul morții = a se agita, a se frământa;  

✓ în tot ceasul = în fiecare clipă;  

✓ a merge ca ceasul = a funcționa perfect;  
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 Se punctează orice enunț corect avându-se în vedere claritatea și concizia enunțurilor.......5p. 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p fiecare semn diacritic lipsă; 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

✓ SUBIECTUL II (20 puncte)    COMPUNERE -SCRIEREA IMAGINATIVĂ    

 

-20 puncte- pentru redactarea textului. Punctele se repartizează astfel: 

• găsirea unui titlu sugestiv.....................................................................................................0,5p; 

• respectarea părților unei compuneri........................................................................................1p; 

• originalitatea ideilor ...............................................................................................................5p; 

• exprimarea corectă, înlănțuirea logică a ideilor ..................................................................2,75p; 

• folosirea celor trei expresii necesare (1x3=3p).......................................................................3p;  

• sublinierea celor trei expresii (0,25x3=0,75p)....................................................................0,75p; 

• scrierea corectă a dialogului dintre personaje; .......................................................................3p; 

• așezarea textului în pagină (alineate, despărțire în silabe la capăt de rând) în totalitate.........2p; 

• aspectul scrisului (forma literelor, fără ștersături, pete) în totalitate ......................................2p. 

 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare greșeală de scriere a cuvintelor; 

➢ Se scad 0,1 p pentru fiecare semn diacritic lipsă; 

➢ Se scad 0,5 p pentru fiecare semn de punctuație omis (virgulă/punct). 

 

Notă* Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Total punctaj maxim 100 puncte. 
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      Clasa a IV-a 

  I. A) Formarea capacității de lectură/ citire/ comunicare 

• Textul literar. Textul narativ; 

• Delimitarea textului în fragmente logice și formularea ideilor principale; 

• Povestirea conținutului narativ/ formularea mesajului unui text narativ; 

• Transformarea textului dialogat în text narativ; 

• Recunoașterea determinanților spațiali și temporali ai acțiunii; 

• Identificarea personajului/ personajelor dintr-un text și formularea unei păreri despre 

acesta/ acestea; 

• Identificarea și numirea trăsăturilor (fizice și/sau morale) ale unui personaj; 

• Exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile sau atitudinile unui personaj; 

• Formularea unor aprecieri privind înțelesul unor structuri/ expresii din textul suport; 

• Poezii cu tematică diversă (strofa, versul); 

• Textul nonliterar. 

 

*Notă: 
Textul suport va fi format din max. 500 de cuvinte, aparținând literaturii române sau 

universale.  

 

     B) Elemente de construcție a comunicării 
 

a. Noțiuni de fonetică: 

• Sunetele limbii române. Vocale și consoane; 

• Despărțirea cuvintelor în silabe. 

 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 

Limba și literatura română 
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b. Lexic: 

• Cuvinte înrudite (familia lexicală); 

• Cuvinte cu același sens/ înțeles (sinonime); 

• Cuvinte cu sens/ înțeles opus (antonime); 

• Cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens/ înțeles diferit (omonime). 

 

c. Clase morfologice: 

• Substantivul (fel, număr, gen); 

• Adjectivul (acordul adjectivului cu substantivul determinat, poziția adjectivului față de 

substantiv); 

• Pronumele personal (persoană, număr, gen). Pronumele personal de politețe; 

• Verbul (persoană, număr, timp). 

 

d. Relații sintactice: 

• Propoziția/ enunțul;  

• Intuirea relațiilor simple dintre cuvinte: subiect–predicat; 

• Părți principale/ Părți secundare de propoziție. 

 

e. Ortografie și punctuație: 

• Stabilirea formei corecte a unei ortograme în diferite contexte; 

• Integrarea unor ortograme în enunțuri proprii; 

• Semnele de punctuație și rolul utilizării lor într-un text dat: 

▪ punctul; 

▪ virgula; 

▪ două puncte; 

▪ semnul întrebării; 

▪ semnul exclamării; 

▪ linia de dialog; 

▪ ghilimelele. 

• Recunoașterea și remedierea unor greșeli de ortografie și de punctuație dintr-un text dat. 
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II. Scrierea imaginativă 

 

• Redactare: 

▪ Compunere cu un titlu dat; 

▪ Compunere după un plan dat/ plan propriu de idei; 

▪ Compunere după un suport vizual; 

▪ Compunere cu început/ sfârșit dat; 

▪ Compunere pe baza unor cuvinte/ expresii date; 

▪ Compunere liberă după învățătura sau proverbul desprinse dintr-un text; 

▪ Compunere liberă; 

▪ Compunere narativă în care se introduce dialogul; 

▪ Continuarea creativă a acțiunii dintr-un text suport; 

▪ Relatarea unei întâmplări imaginare pornind de la acțiunea redată într-un text; 

suport sau de la contextul spațio-temporal al acesteia; 

▪ Relatarea unei întâmplări imaginare la care să participe un personaj/personaje 

prezente într-un text suport. 

• Organizarea textului scris (părțile componente ale unei compuneri: introducerea, 

cuprinsul, încheierea). 

 

 

156 



REPER.SM 

Limba și literatura română (IV) 

TA 1 - decembrie 2021 

pag. 1 din 5 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 CLASA a IV-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

„Clinchetul clopoțelului sună cristalin. Copiii se opriră în pragul camerei, privind cu ochi 

strălucitori. După un timp, Maria izbuti să exclame: 

- Vai, ce frumos! Ce minunăție! 

Bradul înalt din mijlocul camerei gemea de globuri aurii și argintii, pe ramuri fiind agățate 

migdale zaharisite, bomboane poleite, dulciuri îmbietoare și sute de lumânărele sclipitoare. 

În jurul bradului, Maria zări păpuși grațioase și tot felul de jucării mici, îngrijit lucrate. Fritz 

privi încântat soldățeii de jucărie. Ei erau îmbrăcați în uniforme aurii, cu fire roșii, purtând arme de 

argint și călărind niște cai albi, strălucitori. Deodată, clopoțelul sună pentru a doua oară. Copiii 

rămaseră muți de uimire. 

 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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Pe masa așezată lângă perete, pe o pajiște verde, presărată cu flori multicolore era așezat un 

castel. 

Era un castel mecanic de jucărie, cu ferestre argintii și turnuri fermecătoare de aur. 

În cameră se auzea cântecul sfios al unui ceas muzical. Ușile si ferestrele castelului se 

deschiseră, lăsând să se vadă cum se plimbă prin săli domni purtând pălării cu pene și lumânărele 

care ardeau în candelabrele lor de argint – copii în hăinuțe și rochițe scurte se-nvârteau în ritmul  

melodiei. Un domn, cu o manta ca smaraldul, privea deseori printr-o fereastră, făcea semne 

cu mâna și dispărea din nou. 

- Vrem să vedem cum e construit castelul! spuseră copiii nerăbdători. 

Entuziasmați, ei au admirat interiorul mașinăriei și iscusitul mecanism al castelului de 

jucărie, chibzuit cu cea mai mare iscusință. Și, în timp ce se uitau cum erau puse în mișcare 

păpuși de jucărie din castel, Maria și Fritz ronțăiau câțiva omuleți cafenii de turtă dulce, mirosind 

îmbietor a scorțișoară.ˮ   

                                                                               (adaptare după Darurile, de E. T. A. Hoffmann) 

SUBIECTUL I (70 de puncte) 

1. Marchează cu  x în casetă răspunsul corect: 

      a) Titlul textului este:      b) Autorul textului este:               c) Personajele întâmplării sunt: 

    Crăciunul;                                E. T. A. Hoffmann;              Fritz și domnul; 

    Darurile;       Hans Christian Andersen;             Maria și soldățeii; 

    Clopoțelul.      Alexandru Mitru.             Maria și Fritz. 

 

      d) Acțiunea se petrece:          e) Soldățeii de jucărie erau îmbrăcați: 

    în Ajun de Crăciun;      în uniforme cu fire aurii; 

     de 1 Decembrie;      în uniforme aurii cu fire roșii; 

     de Anul Nou.      în uniforme roșii. 

 

2. Completează enunțurile folosind expresii din text: 

            Copiii se opriră în pragul camerei, privind cu ............................................................. . 

În jurul bradului, Maria zări ................................................................ și tot felul de 

................................................................., îngrijit lucrate. 

Entuziasmați, ei au admirat .......................................................................................... și 

................................................................. al castelului de jucărie. 

 

5 p 

10 p 
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3. Formulează ideea principală a fragmentului marcat din textul Darurile: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Transcrie din textul dat enunțul în care este descris bradul: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Încercuiește varianta corectă: 

 

Copiii/ copii au văzut în jurul bradului multe jucării. 

Sala de mijloc/ mișloc era luminată de multe lumînărele/ lumânărele. 

Domnul era înbrăcat/ îmbrăcat cu o manta ca smaraldul. 

În castel erau multe candelabre argintii/ arginti. 

 

6. Explică, în scris, folosirea semnelor de punctuație: 

Maria izbuti să exclame: 

- Vai, ce frumos! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Scrie câte un cuvânt cu înțeles/ sens asemănător pentru: 

 

• clinchet - ______________________;             • strălucitor    - ______________________; 

• uimit     - ______________________;             • pajiște    - ______________________; 

• poleit    - ______________________;             • entuziasmat - ______________________. 

 

 

5 p 

5 p 

10 p 

8 p 

12 p 
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8. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele subliniate să aibă un alt înțeles/ sens decât cel 

din textul Darurile:  

Atenție! Nu schimba  forma cuvintelor! 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite: ne-a/ nea, la/ l-a, ia/ i-a: 

A căzut ............... cu nemiluita. Maria ................. rugat pe fratele ei să .................. o jucărie. 

Ei se uitau ................... castelul de pe masă. Acesta .................. fascinat.  

 

  

 SUBIECTUL II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Imaginează-ți că Maria și Fritz, cele două personaje din textul Darurile, sunt prietenii 

tăi. Ei te invită în castelul de jucărie. Scrie, în 15-20 de rânduri, o compunere în care să 

prezinți vizita la castel.  

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;             

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

5 p 

10 p 

160 



REPER.SM 

Limba și literatura română (IV) 

TA 1 - decembrie 2021 

pag. 5 din 5 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Total: 100 puncte. 
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Clasa a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri 

1. - 5 puncte - pentru marcarea răspunsurilor corecte (5x1p): 
 

a) Darurile ......................................................................................................................1p; 

b) E. T. A. Hoffmann ......................................................................................................1p; 

c) Maria și Fritz ...............................................................................................................1p; 

d) în Ajun de Crăciun ......................................................................................................1p; 

e) în uniforme aurii cu fire roșii ......................................................................................1p. 

 2.   - 10 puncte - pentru completarea spațiilor libere cu expresiile din text (5x2p): 
 

      ochi strălucitori  ................................................................................................................2p; 

      păpuși grațioase .................................................................................................................2p; 

      jucării mici ........................................................................................................................2p; 

      interiorul mașinăriei …......................................................................................................2p; 

      iscusitul mecanism ............................................................................................................2p. 
 

 3. - 5 puncte - pentru formularea corectă a ideii principale din fragmentul marcat în textul 
Darurile:  

 

      Descrierea castelului mecanic de jucărie ..........................................................................5p. 

       * Se acceptă orice alt răspuns corect. 
     * Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

4. - 5 puncte - pentru transcrierea corectă a enunțului în care este descris bradul: 

 Bradul înalt din mijlocul camerei gemea de globuri aurii și argintii, pe ramuri fiind         

agățate migdale zaharisite, bomboane poleite, dulciuri îmbietoare și sute de lumânărele  
sclipitoare. .........................................................................................................................5p. 

* Se scad:   

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ....................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ……0,25p. 

5. - 10 puncte - pentru încercuirea variantelor corecte (5x2p): 

 Copiii au văzut în jurul bradului multe jucării. ...........................................................2p; 

Sala de mijloc era luminată de multe lumânărele. ....................................................4p; 

REPER.SM 
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 Domnul era îmbrăcat cu o manta ca smaraldul. ........................................................2p; 

 În castel erau multe candelabre argintii. ....................................................................2p. 
 

6. - 8 puncte - pentru explicarea corectă a semnelor de punctuație (4x2p): 

✓ două puncte - anunță vorbirea directă ….....................................................................2p; 

✓ linia de dialog - marchează începutul vorbirii unei persoane ….................................2p; 

✓ virgula - izolează cuvântul care exprimă o mirare/ o strigare ….................................2p; 

✓ semnul exclamării - marchează sfârșitul unui enunț exclamativ ….............................2p. 
. 

7. - 12 puncte - pentru scrierea cuvintelor cu înțeles/ sens asemănător (6x2p): 

 clinchet - sunet, zgomot …………………………………………………………..…2p;   

 uimit - mirat, surprins, impresionat, crucit, consternat, năuc, năucit, perplex,  

                   stupefiat, uluit ..................................................................................................2p; 

 poleit - suflat, acoperit .................................................................................................2p; 

 strălucitor - luminos, scânteietor, lucitor, radios, sclipitor, minunat ...........................2p; 

 pajiște - iarbă, gazon, peluză, câmp, pășune, imaș, izlaz, padoc, suhat ......................2p; 

 entuziasmat - entuziast, înflăcărat, pasionat, fervent, însuflețit, exaltat ......................2p. 

  * Se acceptă orice sinonim total/ parțial. 
 

8. - 5 puncte - pentru formularea enunțurilor în care cuvintele date au alt înțeles/ sens    
       decât cel întâlnit în textul Darurile (2x2,5p): 

* Exemple posibile: 

 Noi am mâncat mici preparați la grătar. …………………………….......................2,5p; 

 Bunica a cules roșii din grădină. ……………………………..................................2,5p. 
 

9. - 10 puncte - pentru completarea spațiilor libere cu cuvintele potrivite (5x2p): 

 A căzut nea cu nemiluita. ...........................................................................................2p; 

 Maria l-a rugat pe fratele ei să ia o jucărie. ................................................................4p; 

 Ei se uitau la castelul de pe masă. ...............................................................................2p; 

 Acesta i-a fascinat. ......................................................................................................2p. 

 

✓ SUBIECTUL II (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv ........................................................................1p; 

• respectarea părților unei compuneri ............................................................................3p; 

• exprimarea corectă, expresivă .....................................................................................3p; 

• înlănțuirea logică a ideilor ...........................................................................................3p; 

• originalitatea ideilor ....................................................................................................3p; 

• scrierea corectă a cuvintelor și folosirea corectă a semnelor de punctuație ................5p; 

   * Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ......................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ……………..…0,25p. 

• aspectul scrisului și așezarea în pagină a textului. .......................................................2p. 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

„De când e lumea și Pământul, bătrânul An avea patru fete: Primăvara, Vara, Toamna și 

Iarna. Anul își iubea foarte mult fiicele, și când crescură destul de mari, le chemă la el și le spuse: 

- Dragile mele, a sosit timpul să mergeți pe Pământ și să aduceți bucurie oamenilor. Tu, 

Iarnă dragă,  îți vei întinde mantia ta albă peste tot cuprinsul locului și vei aduce liniște și magie. 

 

Doar Iarna rămase în urmă. Se gândea la cuvintele Anului și nu înțelegea mai nimic. „Cum 

adică mantia albă? Eu nu am mantie... Mai cu seamă o mantie albă.” S-a frământat multe zile la 

rând, a întors cuvintele pe toate părțile, dar tot nu reușea să găsească un răspuns. 

Iar când îi veni rândul în calendar se fâstâci, întârzie și, în cele din urmă, se hotărî că albă 

putea fi doar făina. Așa că cernu deasupra Pământului valuri, valuri de făină până când totul deveni 

alb imaculat. Oamenii însă nu au fost prea încântați. Hainele li s-au murdărit, praful le-a intrat în  

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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gură și în ochi, iar fețele lor erau acum și ele albe. Iarna și-a dat seama că greșise. 

Își frângea mâinile și se gândea cu disperare cum să îndrepte lucrurile. „Alb, ce e alb? Ce îi 

bucură pe oameni, pe copii? Știu! Zahărul! Da, zahărul e dulce, cum să nu le placă? Le voi trimite 

oamenilor o mantie de zahăr!” Dar, vă dați seama că nici încercarea asta nu avu succes. Copiii se 

bucurară, dar la scurt timp îi durea burta de la atât de mult zahăr. Bocancii tuturor se lipeau de 

asfaltul dulce, degetele oamenilor de asemenea, și se iscă o hărmălaie de nedescris.  

Nu, așa nu se mai putea. Cu toții erau foarte supărați pe Iarnă. 

Și cum Iarna era din ce în ce mai tristă, vremea devenea și ea tot mai rece. Lacrimile fiicei 

Anului se rostogoleau fără încetare de pe obraji-i reci și, la căderea lor pe Pământ, gerul le prefăcea 

în cristale de gheață. O noapte întreagă plânse fiica Anului. A doua zi, când soarele abia răsărea 

printre norii groși, Iarna zări Pământul cu totul și cu totul alb. Copacii erau albi, îmbrăcați în 

cristale de gheață, iarba era acoperită cu mult așteptata mantie albă, iar copiii, cu gura până la 

urechi, se jucau afară. 

„Ce s-a întâmplat? Am reușit? Ce frumos arată Lumea! Eu am făcut asta?” se întrebă mirată 

fiica Anului. Atunci își dădu seama că lacrimile vărsate în noaptea care trecuse creaseră minunea 

cea albă. „Am reușit!” își spuse în gând și înțelese că puterea magică de care nu știuse sălășluia în 

adâncul ei. Iarna știa acum că putea să creeze cristale, cristale de gheață mici, mărunte, în cele mai 

frumoase forme, îngrămădite în fulgi pufoși și reci. Cădeau alene pe acoperișuri, pe copaci, pe 

nasuri de copii și codițe de căței. Fulgii chemau la joacă și la distracție, iar mantia albă le ținea de 

cald plantelor care dormeau liniștite. 

- Magie! Magie! strigau copiii alergând să prindă fulgii.” 

                                                                               (adaptare după Mantia albă, de Oana Hajos) 

Subiectul I (70 de puncte) 

1. Răspunde, în enunțuri, la următoarele întrebări, folosind expresii întâlnite în text: 

a) Ce le-a cerut bătrânul An fiicelor sale? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) De ce nu au fost oamenii încântați când fiica Iarna a cernut deasupra Pământului făină? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Ce s-a întâmplat când Iarna a împrăștiat peste lume zahăr, să îi bucure pe oameni? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10 p 
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d) Ce și-a dat seama Iarna că poate să creeze? 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 

a) Bătrânul An și-a trimis fetele pe Pământ: 

   să aducă bucurie oamenilor;         să ducă zăpadă;         să îi facă un serviciu. 

b)  Anul îi spuse fiicei Iarna: 

             să ducă gerul;    să bucure copiii;     să își întindă mantia peste tot și să ducă liniște și magie. 

c)  Gerul a prefăcut lacrimile fiicei Iarna în:  

              țurțuri;         cristale de gheață;       fulgi de zăpadă. 

d) Fulgii chemau copiii la: 

    joacă și distracție;        săniuș;        pârtie. 

 

3. Unește cu o linie numele fiecărui personaj cu enunțul/ enunțurile pe care l-a/ le-a rostit: 

•  copiii           •     „Cum adică mantia albă? Eu nu am mantie ... Mai cu seamă o  

                                             mantie albă.” 

•  bătrânul An                •      „- Magie! Magie!” 

•  fiica Iarna                   •     „Dragile mele, a sosit timpul să mergeți pe Pământ și să aduceți  

                                            bucurie oamenilor.” 

                                 •      „Ce s-a întâmplat? Am reușit? Ce frumos arată Lumea! Eu am                      

                                      făcut asta?” 

4. Marchează cu x caseta din dreptul seriei care conține doar cuvinte scrise corect: 

                   magie, fică, se fâstâci, hărmălaie, gheață; 

                   magie, fiică, se fâstîci, hărmălaie, gheață; 

                   magie, fiică, se fâstâci, hărmălaie, gheață; 

                   magie, fiică, se fâstâci, hărmălae, geață. 

 

5. Alcătuiește enunțuri, folosind expresiile subliniate din textul Mantia albă: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 p 

10 p 

10 p 

10 p 
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6. Selectează din enunțul marcat în textul Mantia albă: 

• un substantiv comun:  __________________________; 

• un substantiv propriu: __________________________; 

• un adjectiv:                 __________________________; 

• un verb:                       __________________________. 

 

7. Scrie pe spațiile punctate de mai jos, varianta corespunzătoare din stânga paginii: 

      v-a,   va      Iarna ........... aduce frigul. 

                       Ea ............... bucurat cu multă zăpadă. 

 

8. Alcătuiește o „listă de cel puțin patru motive” pentru care îți place/ nu îți place iarna: 

    Îmi place iarna pentru că                 SAU                 Nu îmi place iarna pentru că: 

• __________________________    • __________________________  

• __________________________   • __________________________ 

• __________________________   • __________________________ 

            • __________________________   • __________________________. 

 

 Subiectul  II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Având ca punct de pornire informațiile desprinse din textul citit, redactează o 

compunere, în 15-20 de rânduri, în care să-ți imaginezi o întâlnire a copiilor cu fiica 

Anului, Iarna. 

Folosește în creația ta expresiile: „mantie albă”, „cristale de gheață”,  

„fulgi pufoși și reci” și „norii suri”. 

       În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;     

• utilizarea expresiilor date;        

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

10 p 

10 p 

20 p 

5 p 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Total: 100 puncte. 
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Clasa a IV-a  

 

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri 

1. - 10 puncte - pentru formularea răspunsurilor corecte, complete (4x2,5p): 
 

a) Să meargă pe Pământ și să aducă bucurie oamenilor. ..............................................2,5p; 

b) Hainele li s-au murdărit, praful le-a intrat în gură și în ochi, iar fețele lor erau acum și 
ele albe. ....................................................................................................................2,5p; 

c) Copiii aveau dureri de burtă de la atât de mult zahăr. Bocancii tuturor se lipeau de 

asfaltul dulce, degetele oamenilor de asemenea, și se iscă o hărmălaie de nedescris. 

...................................................................................................................................2,5p; 

d) Iarna știa acum că putea să creeze cristale, cristale de gheață mici, mărunte, în cele 
mai frumoase forme, îngrămădite în fulgi pufoși și reci. .........................................2,5p. 

     2.   - 10 puncte - pentru încercuirea variantelor corecte (4x2,5p): 
 

a) să aducă bucurie oamenilor ......................................................................................2,5p; 

b) să își întindă mantia peste tot și să ducă liniște și magie .........................................2,5p; 

c) cristale de gheață ………………………………………………………….…...…..2,5p; 

d) joacă și distracție ………………………………………………………….…….....2,5p. 
 

       

3. - 10 puncte - pentru realizarea corectă a corespondenței (4x2,5p): 

 

•  copiii             •   „Cum adică mantia albă? Eu nu am mantie... Mai cu seamă o  

                                             mantie albă.” ......................................................................2,5p; 

•  bătrânul An                  •   „-  Magie! Magie!” .............................................................2,5p; 

•  fiica Iarna                       •   „Dragile mele, a sosit timpul să mergeți pe Pământ și să aduceți  

                                            bucurie oamenilor.” ............................................................2,5p; 

                                  •   „Ce s-a întâmplat? Am reușit? Ce frumos arată Lumea! Eu am                      

                                      făcut asta?” .........................................................................2,5p. 

REPER.SM 
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4. - 5 puncte - pentru marcarea seriei care conține doar cuvinte scrise corect: 

       

magie, fiică, se fâstâci, hărmălaie, gheață .........................................................................5p. 

       
 

5. - 10 puncte - pentru alcătuirea enunțurilor, folosind expresiile subliniate din textul 

Mantia albă (4x2,5p): 

hărmălaie de nedescris ................................................................................................2,5p; 

cristale de gheață ..........................................................................................................2,5p; 

puterea magică .............................................................................................................2,5p; 

chemau la joacă și la distracție ...................................................................................2,5p. 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ....................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis….…0,25p. 

 

6. - 10 puncte - pentru selectarea părților de vorbire indicate (4x2,5p): 

• substantiv comun – fiicele, tatăl ........................................................................2,5p; 

• substantiv propriu – Pământ ..............................................................................2,5p; 

• adjectiv – bucuroase ..........................................................................................2,5p; 

• verb – au plecat, să răspândească, învățase .......................................................2,5p. 

 

7. - 5 puncte - pentru scrierea variantelor corecte (2x2,5p): 

 

Iarna va aduce frigul. ................................................................................................2,5p; 

            Ea v-a bucurat cu multă zăpadă. ................................................................................2,5p. 

. 

8. - 10 puncte - pentru alcătuirea „listei de cel puțin patru motive” pentru care îi place/ 
nu îi place iarna (4x2,5p): 

    Îmi place/ nu îmi place iarna pentru că:                                

• __________________________ ............................................................................2,5p; 

• __________________________ ............................................................................2,5p; 

• __________________________ ............................................................................2,5p; 

            •  __________________________ ..........................................................................2,5p.

  

* Se acceptă orice răspuns corect. 
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SUBIECTUL II (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv .......................................................................1p; 

• respectarea părților unei compuneri ............................................................................3p; 

• utilizarea expresiilor date: „mantie albă”, „cristale de gheață”, „fulgi pufoși și reci”, 

„norii suri”..................................................................................................................2p; 

• exprimarea corectă, expresivă .....................................................................................1p; 

• originalitatea ideilor ....................................................................................................3p; 

• înlănțuirea logică a ideilor ..........................................................................................3p; 

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație .........................................................5p; 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ......................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ……………..…0,25p. 
• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină...........................................................2p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

     „Nu se ştie de ce, dar brusc, fără niciun motiv, Ioana a încetat să spună adevărul. De exemplu, a 

scăpat o ceaşcă din serviciul de cafea al mamei, iar ceaşca s-a spart în zeci de bucăţi.  

- Cine mi-a spart ceaşca? a întrebat mama adunând cioburile. 

Ioana s-a uitat mirată la cioburi şi a scuturat din cap. 

- Nu eu, ci pisica, a spus fetiţa. 

A doua zi, a luat o găletuşă, a umplut-o cu nisip şi a răsturnat-o pe covor. 

-    Nu eu l-am adus, ci câinele, a spus Ioana când mama a luat-o la întrebări. 

Apoi a fost rândul perdelei. 

-    Nu eu am tăiat ciucurii de la perdea, a spus Ioana. Cred că a fost păpuşa. 

      Nimeni nu ştie ce se întâmplase cu Ioana, dar uitase să spună adevărul. În curând toată lumea din  
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și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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casă a crezut că pisica a luat foarfecele şi a tăiat pozele din cartea tatălui. Apoi, câinele s-a jucat cu 

chibriturile, iar păpuşa a pus cremă de ghete pe periuţa de dinţi. 

      Pisica însă nu ştia nimic. Stătea liniştită pe canapea. Câinele stătea la uşă şi dădea din coadă când 

trecea cineva, iar păpuşa stătea cu braţele în sus şi privea cu ochi miraţi. 

      Într-o zi, mama pisicii vine, mieunând tristă. Era tare ruşinată. Abia îşi stăpânea lacrimile: 

- Îmi pare rău că fiica mea este atât de neîndemânatică. Mi-e ruşine de ceea ce a făcut, dar ce să 

fac? Nu mai ştiu ce să fac! Oricine poate să spargă o ceaşcă, dar să fie aşa  prostuţă şi să taie pozele 

cu foarfecele? 

Apoi a venit tristă şi mama câinelui. A împins uşa cu nasul şi a spus: 

                  -   Oh, iartă-l pe prostuţul de căţel! Este atât de mic şi de nechibzuit! A auzit cineva de vreun căţel 

care să aducă nisip în casă? A auzit cineva de vreun căţel care să se joace cu chibriturile? Cred că 

acum va veni şi mama păpuşii să îşi ceară iertare. 

                  Dar mama păpuşii nu a apărut. Cum ar fi putut să apară? Pentru că mama păpuşii era, dacă nu 

ştiaţi, chiar Ioana. 

                    -   S-ar cuveni să-mi cer iertare, spuse Ioana. Eu sunt mama păpuşii! Să spun că păpuşii îi pare 

rău? Dar ea n-a făcut nimic. E doar vina mea! Am făcut atâtea rele. Şi cine îşi cere scuze: mama 

mea?” 

 

                                                                                                      (Mama, adaptare după Mircea Sântimbreanu) 

Subiectul I (70 de puncte) 

1. Marchează cu x în casetă răspunsul corect: 
      a) Titlul textului este:      b) Autorul textului este:                c) Ioana a spus că: 

    Prietenie;                                Mircea Sântimbreanu;         Păpușa a spart ceașca; 

    Mama;      Elene Farago;        Cățelul a spart ceașca; 

    Minciunile Ioanei.     Ion Creangă.        Pisica a spart ceașca mamei. 

 

      d) Fetița a zis că s-a jucat cu chibriturile:          e) Mama păpușii nu și-a cerut iertare, pentru că: 

    Pisica;                              A apreciat că fiica ei nu a greșit; 

     Cățelul;                              Însăși Ioana era mama păpușii; 

     Ioana.                              A vrut să-și apere fiica. 

 

2. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri: 

a) Ioana a încetat să mai spună adevărul. 

5 p 

10 p 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Fetița a spus că pisica a tăiat pozele din cartea tatălui. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c) Mama pisicii a venit rușinată să își ceară iertare. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

d) Mama păpușii nu și-a cerut scuze. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e)   Ioana a înțeles că trebuie să își ceară iertare. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    3.  Stabilește ordinea întâmplărilor din textul de mai sus, notând în fiecare casetă numărul 

corespunzător:                                                                                                                    

          Mama cățelului a cerut iertare, în numele lui. 

          Ioana a înțeles că a greșit. 

          Fetița a dat vina pe cățel, pisică și păpușă pentru greșelile ei. 

          Mama pisicuței a cerut iertare pentru puiul ei. 

          Câinele, pisica, păpușa habar nu aveau ce se întâmplă. 

 

    4.   Scrie, pe spațiul de mai jos, câte un cuvânt cu înțeles/ sens asemănător:     

 

brusc adevăr poze rușinată mic 

     

 

    5.   Alcătuiește câte un enunț în care următoarele cuvinte din textul  Mama  să aibă alt înțeles/    
  Sens decât cel întâlnit în text.  

Atenție! Nu schimba forma cuvântului! 
 cremă: _________________________________________________________________________      

10 p 

5 p 

5 p 
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ochi: ___________________________________________________________________________ 

 

    6.   Completează spațiile libere folosind cuvintele potrivite: la/l-a; ia/i-a; sau/s-au:          

 Mama întreabă cine ______ spart ceașca. A mers _____ Ioana, să o întrebe. Între     

  timp _____cioburile de pe jos. 

  Ea nu a certat cățelul că a împrăștiat nisipul _____ chibriturile. 

  Cu toții ______ împăcat. 

                           

7.  Adaugă semnele de punctuație necesare, scriindu-le la locul potrivit în enunțurile de mai jos:                                                                               

 Ioana i-a spus mamei 

 Te rog să mă ierți mămico 

     Draga mea greșeala recunoscută e pe jumătate iertată  Ești de acord 

 Ai dreptate 

 

    8.   Selectează din textul Mama: 

• un substantiv propriu, numărul singular, gen feminin: _______________________________; 

• un substantiv comun, numărul plural, gen neutru: __________________________________; 

• un pronume personal, persoana I, numărul singular: ________________________________; 

• un verb, persoana a III- a, numărul singular, timpul trecut: ___________________________; 

• un verb, persoana I, numărul singular, timpul prezent: _______________________________. 

 

    9.   Argumentează, în rândurile de mai jos, de ce s-a simțit Ioana rușinată după această       

      întâmplare: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

   

 Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Imaginează-ți că ești unul dintre părinții Ioanei. Scrie, în 15-20 de rânduri, o compunere în 

care să prezinți discuția pe care ai fi avut-o cu Ioana după această întâmplare. 

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

10 p 

10 p 

10 p 

5 p 
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• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;        

• îmbinarea povestirii cu dialogul;             

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Total: 100 puncte. 
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Clasa a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri 

1. - 5 puncte - pentru formularea răspunsurilor corecte, complete (5x1p): 

a) Mama ..........................................................................................................................1p; 

b) Mircea Sântimbreanu ..................................................................................................1p; 

c) Pisica a spart ceașca mamei. .......................................................................................1p; 

d) Cățelul .........................................................................................................................1p; 

e) Însăși Ioana era mama păpușii ....................................................................................1p. 

 

     2.   - 10 puncte - pentru formularea  corectă a întrebărilor (5x2p):  

 

a)  Cine a încetat să mai spună adevărul? .......................................................................2p;                                                 

 Ce s-a întâmplat brusc cu Ioana?         

                                                   

b) Cine a spus fetița că a tăiat pozele? ..........................…….…………...…......……….2p; 

Care poze au fost tăiate? 

                                                             

c)  Cine a venit să-și ceară iertare? ..............................…….………….......……...…….2p; 

Cum a venit mama pisicii să-și ceară iertare? 

 

d) Cine nu și-a cerut scuze? ……..……….……............................…………….....…….2p; 

      Ce-a făcut mama păpușii? 
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e) Ce a înțeles Ioana? ……………………………………………...….……….….........2p. 

Cine a înțeles că trebuie să-și ceară iertare? 

 

* Se ia în considerare orice întrebare formulată corect. 

 

3.  - 10 puncte - pentru stabilirea ordinii corecte a întâmplărilor (5x2p): 

 

     Mama cățelului a cerut iertare, în numele lui. ……..……….…………………………….2p; 

     Ioana a înțeles că a greșit. ………………………....……….……………………...….….2p; 

     Fetița a dat vina pe cățel, pisică și păpușă pentru greșelile ei. ….……………….…….…2p; 

     Mama pisicuței a cerut iertare pentru puiul ei. …….……….…………………………….2p; 

     Câinele, pisica, păpușa habar nu aveau ce se întâmplă. ……….………...……………….2p. 

4.  - 5 puncte - pentru identificarea cuvintelor cu înțeles/ sens asemănător (5x1p): 

 

brusc adevăr poze rușinată mic 

inopinat 

fulgerător 

instantaneu 

năprasnic 

neașteptat 

deodată 

realitate 

veridicitate 

autenticitate 

exactitate 

 

ilustrații 

fotografii 

 

jenată 

supărată 

stânjenită 

înjosită 

sfioasă 

mărunt 

minuscul 

scurt 

scund 

mic 

puțin 

redus 

 

5.  - 5 puncte - pentru formularea enunțurilor în care cuvintele date au alt înțeles/ sens    

       decât cel întâlnit în textul Mama (2x2,5p): 

* Exemple posibile: 

Am mâncat o prăjitură cu cremă de vanilie. .................................................................2,5p; 

Albina a ieșit printr-un ochi de fereastră spart. ..............................................................2,5p. 

4 

1 

2 

3 

5 
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Dimineață, mama a făcut un ochi de ou.  

Mi-am montat pe bicicletă un ochi de pisică. 

* Se ia în considerare orice răspuns corect. 

 

6. - 10 puncte - pentru scrierea variantelor corecte (5x2p): 

      Mama întreabă cine i-a spart ceașca. A mers la Ioana, să o întrebe. ................................4p; 

      Între timp ia cioburile de pe jos. .......................................................................................2p; 

      Ea nu a certat cățelul că a împrăștiat nisipul sau chibriturile. ..........................................2p; 

Cu toții s-au împăcat. ........................................................................................................2p. 

7. - 10 puncte -  pentru scrierea corectă a semnelor de punctuație (10x1p): 

  Ioana  i-a spus mamei: ……………………………...................................................1p; 

 - Te rog să mă ierți,  mămico! .....................................................................................3p; 

     - Draga mea, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Ești de acord? …...........….4p; 

 - Ai dreptate! ...............................................................................................................2p. 

 

8. - 10 puncte - pentru selectarea părților de vorbire indicate (5x2p): 

• un substantiv propriu, numărul singular, gen feminin: Ioana ....................................2p; 

• un substantiv comun, numărul plural, gen neutru: cioburile, chibriturile ................2p; 

• un pronume personal, persoana I, numărul singular: eu, mi- .....................................2p;         

• un verb, persoana a III-a, numărul singular, timpul trecut: a încetat, a scăpat,  
a spart ……………………………………………………………………............….2p; 

• un verb, persoana I, numărul singular, timpul prezent: sunt …………….............….2p. 

* Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

9. - 5 puncte - pentru argumentarea corectă:  

Părerea mea este că Ioana s-a simțit rușinată după această întâmplare, deoarece nu și-a 

cerut iertare în numele „fiicei” ei, păpușa. 
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* Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv .........................................................................1p;                                        

• respectarea părților unei compuneri .............................................................................2p;     

• îmbinarea povestirii cu dialogul ..................................................................................2p;          

• exprimarea corectă, expresivă ......................................................................................3p;                                        

• originalitatea ideilor .....................................................................................................3p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ............................................................................................2p;                                        

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ..........................................................5p;                                        

   *Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ......................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ………….…...…0,25p. 

         • aspectul scrisului și așezarea textului în pagină ..........................................................2p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 „A fost odată un om bogat, mândru şi mulţumit de grădina sa. Plimbându-se prin grădină, 

deodată văzu o pasăre micuţă, prinsă într-o plasă. Omul o scoase din plasă şi, spre marea lui uimire, 

pasărea începu să vorbească: 

 - Dă-mi drumul, om bun! La ce ţi-ar folosi o pasăre micuţă ca mine? Ce rost ar avea să mă 

ţii în colivie? N-am pene frumoase să-ţi bucur privirea, nu ştiu să cânt frumos să-ţi umplu casa cu 

triluri, iar de mâncat nu sunt, deoarece sunt prea mică. Dacă mă eliberezi, am să te învăţ trei lucruri 

înţelepte. 

 Stăpânul grădinii se uită la ea şi îi zise: 

 - Da, nu eşti frumoasă, şi, dacă nici să cânţi nu ştii, nu merită să te ţin. Zi-mi care sunt cele 

trei învăţături şi, dacă mi se par înţelepte şi învăţ ceva din ele, îţi voi da drumul. 

 - Bine, zise pasărea, iat-o pe prima: Să nu-ţi pară rău după ceva ce deja s-a întâmplat! 

 

 

Numele 

și 
prenumele 
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- Da, într-adevăr e un lucru înţelept. 

 - Iat-o pe a doua: Nu-ţi dori lucruri pe care nu le poţi avea! 

 - Hm, zise omul iar, şi această învăţătură merită reţinută. Următoarea? 

 - A treia: Nu crede în lucruri care nu sunt cu putinţă! 

 - Bine, m-ai învăţat într-adevăr ceva, aşa că te eliberez. 

 După ce-i dădu drumul, omul se gândi la ce-l învăţase, când, deodată, auzi un râs înăbuşit în 

copacul din apropiere. 

 - De ce râzi? o întrebă omul pe pasăre. 

 - Râd, deoarece uşor mi-am recâştigat libertatea. Dacă gândeai altfel, erai cel mai bogat om 

din lume. 

 - Ce tot zici? Cum aş fi fost eu cel mai bogat om din lume? întrebă omul nedumerit. 

 - Erai cel mai bogat dacă nu-mi dădeai drumul, deoarece în burta mea se află un diamant 

mare, cât un ou de raţă! 

 Omul rămase trăsnit o vreme, apoi spuse: 

 - Ascultă, pasăre, crezi că eşti fericită că ţi-am dat drumul? Vara e pe sfârşite şi, curând, va 

veni iarna, iar tu nu vei mai găsi nicio boabă de mâncare. Dacă te-ai întoarce la mine, ai avea un 

adăpost cald, ai putea zbura în voie şi ai avea câtă apă şi mâncare ţi-ai dori. Vino şi vei vedea că îţi 

va fi mai bine la mine decât în libertate! Pasărea începu să râdă mai tare. 

 - Acu’ de ce mai râzi? zbieră omul furios. 

 - Cum să nu râd când aud aşa ceva? răspunse pasărea hohotind. M-ai lăsat să plec pentru că 

ţi-am dat trei învăţături şi nici pe acestea nu le-ai ţinut mine! Eu mi-am câştigat cinstit libertatea, dar 

tu ai uitat tot ce te-am învăţat! Ţi-am zis să nu-ţi pară rău după lucrurile întâmplate şi tu deja regreţi 

că m-ai eliberat. Ţi-am zis să nu doreşti ceva ce nu poţi avea, iar tu vrei să mă ţii în colivie pe mine, 

care nu pot trăi decât în libertate. Ți-am zis să nu crezi în ceva ce nu poate fi cu putinţă, iar tu ai 

crezut că am înghiţit ditamai diamantul!  

Astfel ciripi pasărea şi dispăru în văzduh.” 

    (adaptare după Cele trei învățături - poveste populară poloneză) 

 Subiectul I (70 de puncte) 

1. Marchează cu  (A) sau (F) variantele date: 

a) Omul a văzut pasărea în cuibul ei. 

b) După ce a fost scoasă din plasă, pasărea a început să vorbească.    

c) Pasărea i-a spus omului că îi va dărui trei ouă de aur, dacă o va elibera.  

d) După ce l-a pus pe om la încercare, pasărea a constatat că omul a reținut toate învățăturile. 

4 p 
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 2. Stabilește ordinea întâmplărilor din textul de mai sus, notând în fiecare căsuță numărul 

corespunzător:                                                                                                       

           Pasărea îi cere omului să o elibereze. 

           Omul lacom vrea să prindă pasărea din nou. 

           Pasărea îi spune omului cele trei învățături promise. 

           Omul descoperă o pasăre în grădină. 

           Pasărea îi arată omului că a uitat învățăturile. 

           Omul este pus la încercare de micuța pasăre. 

 

 

 3.  Scrie pentru cuvintele date, pe cele cu înțeles/ sens asemănător și pe cele cu înțeles/ sens 

opus:     

 

Cuvântul cu înțeles/ sens 

asemănător 

Cuvântul dat Cuvântul cu înțeles/ sens 

opus 

 stăpân  

 bogat  

 furios  

 nedumerit   

 dispare  

 

 4.   Scrie verbele corespunzătoare următoarelor expresii: 

•  a umple casa cu triluri: _______________________; 

• a da drumul: ________________________________; 

• a-i părea rău: ________________________________; 

• a bucura privirea: ____________________________. 

 

 5.  Găsește, în textul Cele trei învățături, câte un adjectiv potrivit următoarelor substantive:   

     om: _____________________________;                    diamant: __________________________; 

     adăpost: _________________________;                     pasăre: ___________________________; 

     pene: ____________________________;                    lucruri: ___________________________. 

 

 6.  Alcătuiește 2 enunțuri în care cuvântul râs să fie, pe rând, substantiv și verb: 

substantiv: __________________________________________________________________ 

verb: _______________________________________________________________________ 

10 p 

6 p 

4p 

6 p 

10 p 
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  7.   Înlocuiește, între paranteze, cuvântul scris îngroșat și precizează ce este ca parte de vorbire: 

     Exemplu: Dă-mi (îmi) drumul, om bun!                        pronume personal 

     Nu-ți (       ) dori lucruri pe care nu le poți avea!                         ___________________;    

     Pasărea nu-i  (       )  în cuib.                                                         ___________________. 

       

  8.   Completează cu verbele potrivite  următoarele enunțuri: 

      Pasărea __________________  cu omul. Ea ____________________ dezamăgită.  

    (a discuta, timp prezent)               (a pleca, timp trecut)                                

     Nu ________________________ niciodată oamenii. 

              (a înțelege, timp viitor)        

           

 9. Transformă următoarele adjective în substantive: 

      bogat: ________________________________________;    

      mândru: ______________________________________;    

      frumos: ______________________________________;    

      înțelept: ______________________________________;    

      bun: _________________________________________. 

 

 10. Recenzia textului: 

•  exprimă conținutul textului printr-o singură propoziție: 

________________________________________________________________________________ 

• rezumă conținutul textului printr-un cuvânt: 

________________________________________________________________________________ 

• formulează învățătura textului:  

_______________________________________________________________________________. 

 

   Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

    Pornind de la proverbul „Lăcomia strică omenia”, scrie,  în 15-20 de rânduri, 

o compunere în care să folosești cel puțin două substantive proprii, patru pronume și patru 

adjective.  

   Subliniază aceste părți de vorbire. 

       În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

5 p 

6 p 

10 p 

9 p 
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• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;         

• utilizarea părților de vorbire indicate;             

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
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Clasa a IV-a  

 

✓ SUBIECTUL I (70 puncte) 

 

Răspunsuri:  

1. - 4 puncte - pentru marcarea răspunsurilor corecte (4x1p):  

 

a) Omul a văzut pasărea în cuibul ei.                                                                         ..................1p; 

b) După ce a fost scoasă din plasă, pasărea a început să vorbească.                          ..................1p; 

c) Pasărea i-a spus omului că îi va dărui trei ouă de aur, dacă o va elibera.              ..................1p; 

d) După ce l-a pus pe om la încercare, pasărea a constatat că omul a reținut            ..................1p. 

 toate învățăturile.                                                                                                    

 

2.   - 6 puncte - pentru stabilirea ordinii  corecte a  întâmplărilor (6x1p): 

 

Pasărea îi cere omului să o elibereze. .....................................................................................1p; 

Omul lacom vrea să prindă pasărea din nou. ..........................................................................1p; 

Pasărea îi spune omului cele trei învățături promise. .............................................................1p; 

Omul descoperă o pasăre în grădină. ......................................................................................1p; 

Pasărea îi arată omului că a uitat învățăturile. ........................................................................1p; 

Omul este pus la încercare de micuța pasăre. .........................................................................1p. 

 

 

3. - 10 puncte - pentru identificarea sinonimelor și antonimelor (10x1p): 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 
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3 

1 

6 

4
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Cuvântul cu înțeles/ sens 

asemănător 

Cuvântul dat Cuvântul cu înțeles/ sens 

opus 

proprietar, deținător, patron, 

jupân, cârmuitor 

stăpân slujitor, argat 

avut, înstărit  bogat sărăcit, sărman 

înfuriat, turbat, violent, 

nestăpânit, năbădăios 

furios calm, liniștit, cumpătat 

derutat, descumpănit, încurcat, 

mirat, zăpăcit, nesigur, 

nelămurit, dezorientat 

nedumerit  dumerit, dumirit, lămurit 

se stinge, moare, piere, pierde dispare apare, se ivește 

 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

 

4. - 10 puncte - pentru identificarea verbelor corespunzătoare expresiilor (4x2,5p): 

 

• a umple casa cu triluri: a cânta .......................................................................................2,5p; 

• a da drumul: a elibera .....................................................................................................2,5p; 

• a-i părea rău: a regreta ...................................................................................................2,5p; 

• a bucura privirea: a încânta ............................................................................................2,5p. 

 

* Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

5. - 6 puncte - pentru găsirea adjectivele potrivite (6x1p): 

om:  bogat/ mândru/ mulțumit .............................................................................................1p; 

adăpost: cald ...........................................................................................................................1p; 

pene: frumoase .......................................................................................................................1p; 

diamant: mare .........................................................................................................................1p; 

pasăre: micuță .........................................................................................................................1p; 

lucruri: înțelepte .....................................................................................................................1p. 

6. - 4 puncte - pentru formularea enunțurilor corecte (2x2p): 
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  * Exemple posibile: 

substantiv: La Zoo am văzut un râs. ......................................................................................2p; 

verb: Copiii au râs cu poftă. ...................................................................................................2p. 

 

7. - 5 puncte -  pentru înlocuirea cuvintelor și precizarea părților de vorbire (2x2,5p): 

 

 Nu-ți (  îți  ) dori lucruri pe care nu le poți avea! – pronume personal …................................2,5p;                       

 Pasărea nu-i  (  e/ este/ se află  )  în cuib. – verb .....................................................................2,5p.                                                        

 

8. - 6 puncte - pentru completarea corectă a verbelor (3x2p):  

Pasărea discută cu omul. ........................................................................................................2p;  

Ea a plecat dezamăgită. ..........................................................................................................2p; 

Nu va înțelege niciodată oamenii. ..........................................................................................2p. 

 

9. - 10 puncte - pentru transformarea adjectivelor indicate în substantive (5x2p):  

      bogat: bogăție ........................................................................................................................2p; 

      mândru: mândrie ...................................................................................................................2p; 

      frumos: frumusețe .................................................................................................................2p; 

      înțelept: înțelepciune .............................................................................................................2p; 

      bun: bunătate ........................................................................................................................2p. 

 

10. - 9 puncte - pentru recenzia textului (3x3p):  

    * Exemple posibile: 

 

• o singură propoziție: 

Omul este lacom. .....................................................................................................................3p; 

• un cuvânt: 

lăcomie ....................................................................................................................................3p; 

• învățătura:  

Lăcomia strică omenia. ...........................................................................................................3p. 
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✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv .................................................................................1p;                                        

• respectarea părților unei compuneri .....................................................................................1p;     

• utilizarea și marcarea părților de vorbire indicate:  

                  două substantive proprii …...............................................................1p;  

                  patru pronume ..................................................................................2p; 

                  patru adjective ..................................................................................2p.         

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................................2p;                                        

• originalitatea ideilor ..............................................................................................................3p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................................2p;                                        

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație  ..................................................................4p;                                        

  * Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis …………...…............…..0,25p. 

 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină ...................................................................1p. 

• scrierea compunerii în 15-20 de rânduri ...............................................................................1p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

„-   Cip-cirip! Cip-cirip! A venit primăvara! 

Odată cu venirea primăverii, pădurea se trezeşte la viaţă. Peste tot fierbe munca. Vrăbiuţele 

se grăbesc să-şi clădească o nouă căsuţă. Adună crenguţe, firicele de iarbă uscată, le lipesc 

împreună şi căsuţa e gata. 

- Dar unde e Mişani? îşi aminteşte veveriţa. 

- Aoleu, am uitat! se agită vrăbiuţele. 

- Cip-cirip! Cip-cirip!  

Ele aleargă spre căsuţa ursuleţului.  

- Trezeşte-te, Mişani! A venit primăvara! 

   În bârlog, nicio mişcare. 

- Nu se trezeşte, oftează o vrăbiuţă. 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 

 

 

 

 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 
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- O fi păţit ceva? se îngrijorează cealaltă. 

- Trebuie să intrăm să vedem, propune veveriţa. 

Aerul din încăperea unde doarme Mişani e atât de îmbâcsit, atât de greu, încât toţi trei, mai 

să leşine. 

- Să deschidem ferestrele! strigă veveriţa. Să aerisim, să lăsăm să pătrundă lumina! 

- Slavă Domnului că e viu! Ce mizerie e aici… 

Şi vrăbiuţele împreună cu veveriţa, cărora li se alătură şi Blăniţă Albă, imediat se pun pe 

treabă. În scurt timp, locuinţa lui Mişani, e de nerecunoscut. Pe pereţii proaspăt vopsiţi, veveriţa 

desenează mănunchiuri de căpşuni. Draperiile vechi sunt înlocuite cu altele noi, de culoare roz, cu 

albinuţe şi fluturaşi coloraţi pe ele. Podeaua e spălată şi acoperită cu covoraşe moi. Un scăunaş 

lung, de lângă perete, e învelit cu un ţol în dungi de toate culorile. Nu mai e nimic de făcut. Prietenii 

se aşează pe scăunaş şi aşteaptă să se trezească Mişani. 

- Trezeşte-te, Mişani! Trezeşte-te!  

Vrăbiuţele își pierd răbdarea… A venit primăvara! Nu e timp de dormit! 

- Ştiţi ceva? zice o vrăbiuţă. Mă duc să-l gâdil la tălpi. Va face ochi imediat. 

- Da! zâmbeşte pe sub mustăţi iepuraşul. Du-te! Poate se sperie și trebuie să fugi, cât te țin 

picioarele… 

- Atunci? Ce e de făcut? Dacă aşteptăm până se trezeşte de bună voie-ne prinde iarna 

aici. 

- Nu vă enervaţi, îi sfătuieşte veveriţa. Imediat îl trezim. Aduceţi ulcica cu miere de la  

Moş Miron, prisăcarul! Puneţi ceainicul. Mişani nu va rezista la aroma ceaiului cu miere. Aburii 

ceaiului au umplut toată încăperea. 

- Ce miros plăcut, deschide un ochi Mişani. Miroase a primăvară. Aoleu! Nu cumva?... A  

venit? El sare speriat de pe cuptor. 

- A venit, a venit! Dacă mai dormi, primăvara pleacă fără să o vezi, glumeşte iepuraşul. 

Mişani iese în uşa bârlogului. Îşi întinde lăbuţele, răsuflă din toţi plămânii. Pădurea e 

aproape verde. Peste tot flori, zumzet de albine, ciripit de păsărele. Cerul e albastru, soarele e vesel. 

- Ce minunată e primăvara! se întoarce Mişani la prietenii lui. Cu această ocazie, nu ar fi 

rău să ne distrăm! Sunt flămând ca un lup! Apoi, observând ulcica cu miere, o duce la gură şi nu se 

opreşte până nu dă de fund. Vrăbiuţele, iepuraşul şi veveriţa se strecoară afară pe neobservate. 

- Uf… L-am trezit, se bucură vrăbiuţele. Acum, la treabă! Nu e vreme de distracție! O zi  

de primăvară hrăneşte un an!.” 

(A venit primăvara , de Emilia Plugaru - text adaptat )  
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Subiectul I (70 de puncte) 

1. Răspunde, în enunțuri, la următoarele întrebări, folosind expresii întâlnite în text: 

a) Din ce își construiesc vrăbiuțele cuib? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Ce și-a amintit veverița?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) De ce a propus veverița să deschidă ferestrele? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

        d) Ce a vrut o vrăbiuța să facă, pentru a-l trezi pe Mișani? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                   

2. Formulează un alt titlu acestui text. 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Completează următoarele enunțuri, cu cuvinte/ expresii din textul  A venit primăvara: 

   Pe pereții ________________ vopsiți, veverița desenează ___________________ de căpșuni. 

   Draperiile ____________ sunt înlocuite cu altele noi, de culoare _________,  cu __________ 

și ________________ colorați pe ele. 

   Podeaua e spălată și _______________ cu covorașe ____________. 

   Un scăunaș lung, de lângă ______________, e învelit cu un  __________ în dungi de toate 

culorile.              

 

4.  Explică înțelesul următoarelor expresii din textul A venit primăvara: 

✓ peste tot fierbe munca: _________________________________________________________; 

✓ sunt flămând ca un lup: ________________________________________________________; 

✓ să fugi cât te țin picioarele: _____________________________________________________; 

✓ va face ochi:_________________________________________________________________; 

✓ se pun pe treabă: _____________________________________________________________. 

8 p 

2 p 

10 p 

10 p 
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5. Identifică din textul   A venit primăvara : 

➢ 1 substantiv comun, numărul plural: _____________________________________________; 

➢ 1 adjectiv, numărul singular: ___________________________________________________; 

➢ 1 pronume personal, persoana a III-a, numărul plural: ______________________________; 

➢ 1 verb, persoana a III-a, timpul trecut: ___________________________________________; 

➢ 1 verb, persoana a III-a, timpul prezent, forma negativă: _____________________________. 

 

 

6. Rescrie corect textul următor: 

O dată cu sosirea primăveri, ântreaga natură sa trezit la veață. 

Neam bucurat că suarele ne mângîie cu razele lui auri. 

 Florii multicolore âmfloresc în grădinii.  

Ce-i ce iubesc plantele, plantiază zarzavaturi sănătuase. 

În grădini s-au în livezii lucriază dinou oamenii harnici. 

 

 

7. Explică folosire a semnelor de punctuație/ ortografie din enunțul: 

- Mișani,  n-ai auzit ciripitul păsărelelor? 

linia de dialog: _____________________________________________________________; 

virgula: ___________________________________________________________________; 

cratima: ___________________________________________________________________; 

semnul întrebării: ___________________________________________________________. 

 

 

8. Citește propoziția următoare, rezolvă cerințele: 

Pe pereţii proaspăt vopsiţi, veveriţa desenează mănunchiuri de căpşuni. 

a) subliniază predicatul verbal; 

b) transformă propoziția dată într-o propoziție simplă. 

________________________________________________________________________________ 

 

10 p 

10 p 

10 p 

5 p 
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9. Argumentează, în rândurile de mai jos, de ce îți place/ nu-ți place primăvara: 

Atenție! Completează doar o singură variantă! 

        Îmi place primăvara, pentru că ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

        Nu îmi place primăvara, pentru că______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

   Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Scrie o compunere de 15-20 rânduri,  în care să-ți imaginezi că organizezi o petrecere 

primăvara, în pădure,  iar printre invitați se numără vrăbiuțele, veverița, Blăniță Albă și Mișani. 
Folosește dialogul în creația ta. 

 

       În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

o formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

o respectarea părților unei compuneri; 

o folosirea dialogului;    

o exprimarea corectă, expresivă;       

o originalitatea ideilor; 

o înlănțuirea logică a ideilor;                

o respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

o aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

5 p 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
 

 

Ai terminat? Verifică cu multă 
atenție răspunsurile! 
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Clasa a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri:  

1. - 8 puncte - pentru formularea corectă a răspunsurilor (4x2p):  

 

a) Vrăbiuțele își construiesc cuibul din crenguțe și firicele de iarbă uscată. ...................................2p; 

b) Veverița și-a amintit că lipsește Mișani. ........................................................................................2p; 

c) Veverița a propus să deschidă ferestrele ca să aerisească, să lase să pătrundă lumina. .............2p; 

d) O vrăbiuță a vrut să-l gâdile la tălpi pentru a-l trezi pe Mișani. ....................................................2p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

* Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

2.   - 2 puncte - pentru formularea unui alt titlu: 

 

    * Exemple posibile: 

Mişani și prietenii lui/ Întâplarea din pădure/ Prietenii din pădure .........................................2p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

* Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

3. - 10 puncte - pentru completarea corectă a enunțurilor (10x1p): 

 

Pe pereții proaspăt vopsiți, veverița desenează mănunchiuri de căpșuni. 

          Draperiile vechi sunt înlocuite cu altele noi, de culoare roz, cu albinuțe și fluturași colorați pe ele. 

Podeaua e spălată și acoperită cu covorașe moi. 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 
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Un scăunaș lung, de lângă perete, e învelit cu un țol în dungi de toate culorile.  

     * Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

4. - 10 puncte - pentru explicarea corectă a expresiilor (5x2p): 

 

✓ peste tot fierbe munca: se muncește intens .............................................................................2p; 

✓ sunt flămând ca un lup: sunt extrem de flămând ....................................................................2p; 

✓ să fugi cât te țin picioarele: să alergi repede ...........................................................................2p; 

✓ va face ochi: se va trezi/ se va mira ........................................................................................2p; 

✓ se pun pe treabă: încep să muncească .....................................................................................2p. 

* Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

5. - 10 puncte - pentru identificarea corectă a părților de vorbire (5x2p): 

 

➢ 1 substantiv comun, numărul plural .......................................................................................2p; 

➢ 1 adjectiv, numărul singular ...................................................................................................2p; 

➢ 1 pronume personal, persoana a III-a, numărul plural ..........................................................2p; 

➢ 1 verb, persoana a III-a, timpul trecut ....................................................................................2p; 

➢ 1 verb, persoana a III-a, timpul prezent, forma negativă .......................................................2p. 

* Se punctează orice răspuns corect. 

 

6. - 10 puncte - pentru rescrierea corectă a textului (20x0,5p): 

Odată cu sosirea primăverii, întreaga natură s-a trezit la viață. ......................................2,5p; 

Ne-am bucurat că soarele ne mângâie cu razele lui aurii. ....................................................2p; 

Flori multicolore înfloresc în grădini. ...................................................................................2p; 

Cei ce iubesc plantele, plantează zarzavaturi sănătoase. ...................................................1,5p; 

În grădini sau în livezi lucrează din nou oamenii harnici. ....................................................2p. 

     * Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 
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7. - 10 puncte -  pentru explicarea folosirii semnelor de punctuație/ ortografie (4x2,5p):  

 

linia de dialog:  marchează începutul vorbirii unei persoane …............................................2,5p;   

virgula: izolează cuvântul care exprimă o strigare de restul enunțului/ numele persoanei căreia  ne 

adresăm …...............................................................................................................2,5p; 

cratima: marchează rostirea într-o singură silabă a două părți de vorbire diferite/ substituie vocala u 

..................................................................................................................................2,5p; 

semnul întrebării: marchează sfârșitul unei propoziții interogative …...................................2,5p.   

    * Se punctează orice altă variantă corectă. 

 

8. - 5 puncte - pentru rezolvarea corectă a cerințelor (2x2,5p):  

a) Pe pereţii proaspăt vopsiţi, veveriţa desenează mănunchiuri de căpşuni. ………...…2,5p; 

b) Veverița desenează. …………………………………..………………..……………….2,5p. 

* Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

9. - 5 puncte - pentru argumentarea propriei păreri:  

* Exemple posibile: 

Îmi place primăvara pentru că întreaga natură revine la viață. ..............................................2,5p; 

Nu îmi place primăvara pentru că zăpada se topește. ............................................................2,5p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

* Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

     

✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv .................................................................................1p;                                        

• respectarea părților unei compuneri .....................................................................................1p;     

• folosirea dialogului ...............................................................................................................5p; 

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................................2p;                                        

• originalitatea ideilor .............................................................................................................3p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................................2p;                                        
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• respectarea regulilor de scriere și de punctuație .................................................................5p;                                        

  *Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit .......................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis/greșit ...................0,5p. 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină  ..................................................................1p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

 „În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, 

 La răsărit, sub soare, un negru punt s-arată! 

 E cocostârcul tainic în lume călător, 

 Al primăverii dulce, iubit prevestitor. 

 

 El vine, se înalţă, în cercuri line zboară 

 Şi, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară; 

 Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit, 

 Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: „Bine-ai sosit!” 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 

 

 

 

 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 
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 În aer ciocârlia, pe casă rândunele, 

 Pe crengile pădurii un roi de păsărele, 

 Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc 

 Şi pe deasupra bălţii nagâţii se-nvârtesc. 

 

 Ah, iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă! 

 În lume-i veselie, amor, sperare, viaţă, 

 Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări 

 Prin raze aurite şi vesele cântări!” 

( Vasile Alecsandri, Oaspeții primăverii)   

   Vocabular: 

 

tainic- neștiut, necunoscut; 

prevestitor- cel care anunță anticipat, dinainte; 

nagâț- pasăre migratoare de baltă, de mărimea unui porumbel, cu pene negre-verzui pe spate și pe  

 piept, pene albe pe burtă și cu un moț negru în creștet.     

 

Subiectul I (70 de puncte) 

1.   Unește cuvintele următoare cu forma lor actuală: 

 • punt                               • repede                              

  • răpide                            • pieptul 

  • peptul                            • speranță 

 • sperare                           • punct      

 

2.   Marchează cu x în casetă răspunsul corect: 

      a) Titlul textului este:      b) Autorul textului este:          c)Anotimpul prezentat în text este: 

    Oaspeți ai primăverii;             Vasile Alecsandri;              Vara; 

    Oaspeții  primăverii;      George Topârceanu;             Toamna; 

    Oaspeți de primăvară.     Mihai Eminescu.             Primăvara. 

      d) Păsările enumerate în poezie sunt:           

    Cocostârci, ciocârlii, rândunele, privighetori;               

          Rândunele, cocostârci, ciocârlii, cocori; 

                Cocostârci, ciocârlii, rândunele, nagâți. 

1 p 

4 p 
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3.  Transcrie strofa în care sunt prezentate transformările care au loc primăvara în lume:    

         

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  Transformă următoarele substantive în verbe:     

 

• zare: _______________________________; 

• răsărit: _____________________________; 

• călător: _____________________________; 

• gând: ______________________________; 

• verdeață: ___________________________. 

 

5. Găsește, în poezia Oaspeții primăverii, adjective potrivite pentru următoarele substantive: 
 

o cer: _______________________________; 

o zarea: _____________________________; 

o punt: ______________________________; 

o cocostârc: __________________________; 

o cercuri: ____________________________; 

o copilași: ___________________________; 

o pept: ______________________________; 

o ciripire: ____________________________; 

o raze: ______________________________; 

o cântări: ____________________________. 

 

 6.   Desparte în silabe cuvintele date: 

✓ primăverii: _________________________; 

✓ prevestitor: _________________________; 

✓ copilașii: ___________________________; 

✓ aleargă: ____________________________; 

10 p 

5 p 

5 p 

10 p 
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✓ aer: ______________________________; 

✓ sar: ______________________________; 

✓ s-arată: ___________________________; 

✓ deasupra: _________________________; 

✓ se-vârtesc: ________________________; 

✓ preschimbă: _______________________. 

 

 7.  Răspunde, pe rând, afirmativ și negativ la următoarele întrebări:   

      Ți-ai îndreptat ochii spre cerul albastru? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      V-a plăcut concertul păsărilor din pădure? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 8. Alcătuiește propoziții dezvoltate cu predicatele exprimate prin verbele următoare, conform 

cerințelor: 

a veni (la persoana a II-a, numărul singular, timp prezent): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

a învârti (la persoana a II-a, numărul plural, timp viitor): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

a alerga (la persoana I, numărul singular, timp trecut): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 a schimba (la persoana I, numărul plural, timp prezent): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10 p 

p 

10 p 
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9. Alcătuiește o propoziție după schema: 

            S              parte secundară      P               parte secundară      parte secundară 

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

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Continuă jocul Lanțul subiectelor cu încă două propoziții. Ultimul substantiv din propoziție 

devine subiect în propoziția următoare: 

 

      Mie îmi place primăvara. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

   Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

Imaginează-ți că te întâlnești cu PRIMĂVARA. 

Scrie o compunere de 15-20 rânduri în care să prezinți dialogul dintre tine și aceasta. 

 

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• formularea unui titlu potrivit/sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;      

• folosirea dialogului;    

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

                                    

 

 

5 p 

10 p 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
 

Ai terminat? Verifică cu multă 
atenție răspunsurile! 
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Clasa a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri 

1. - 1 punct – pentru asocierea corectă a cuvintelor (4x0,25p):  

 • punt                               • repede                              

  • răpide                            • pieptul 

  • peptul                            • speranță 

 • sperare                           • punct      

 

2.   - 4 puncte - pentru marcarea răspunsurilor corecte (4x1p): 

a) Oaspeții  primăverii ............................................................................................................1p; 

b) Vasile Alecsandri ...............................................................................................................1p; 

c) Primăvara ...........................................................................................................................1p; 

d) Cocostârci, ciocârlii, rândunele, nagâți ..............................................................................1p. 

 

3. - 5 puncte - pentru transcrierea corectă a strofei: 

Ah, iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă! 

În lume-i veselie, amor, sperare, viaţă, 

Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări 

Prin raze aurite şi vesele cântări!” 

*Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ............................0,25p. 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 
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4. - 5 puncte - pentru scrierea corectă a verbelor (5x1p): 

•   zare – a zări .........................................................................................................................1p; 

•   răsărit – a răsări ...................................................................................................................1p; 

•   călător – a călători ...............................................................................................................1p; 

•   gând – a gândi .....................................................................................................................1p; 

•   verdeață – a înverzi .............................................................................................................1p. 

 

5. - 10 puncte - pentru găsirea adjectivelor potrivite (10x1p): 

✓ cer albastru .........................................................................................................................1p; 

✓ zarea depărtată ....................................................................................................................1p; 

✓ punt negru ...........................................................................................................................1p; 

✓ cocostârc tainic ...................................................................................................................1p; 

✓ cercuri line ..........................................................................................................................1p; 

✓ copilași veseli .....................................................................................................................1p; 

✓ pept dezgolit .......................................................................................................................1p; 

✓ ciripire lungă ......................................................................................................................1p; 

✓ raze aurite ...........................................................................................................................1p; 

✓ cântări vesele ......................................................................................................................1p. 

 

6. - 10 puncte - pentru despărțirea corectă a cuvintelor în silabe (10x1p): 

✓ primăverii: pri - mă - ve - rii ..............................................................................................1p; 

✓ prevestitor: pre - ves - ti - tor ..............................................................................................1p; 

✓ copilașii: co - pi - la - șii .....................................................................................................1p; 

✓ aleargă: a - lear - gă ............................................................................................................1p; 

✓ aer: a - er .............................................................................................................................1p; 

✓ sar: sar ................................................................................................................................1p; 

✓ s-arată: s-a - ra - tă ..............................................................................................................1p; 

✓ deasupra: dea - su - pra .......................................................................................................1p; 

✓ se-vârtesc: se-n - vâr - tesc .................................................................................................1p; 

✓ preschimbă: pre - schim - bă, pres - chim - bă ...................................................................1p. 
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7. - 10 puncte -  pentru scrierea corectă a enunțurilor afirmative/ negative (4x2,5p):  

Ți-ai îndreptat ochii spre cerul albastru? 

Mi-am îndreptat ochii spre cerul albastru. ...........................................................................2,5p; 

Nu mi-am îndreptat ochii spre cerul albastru. ......................................................................2,5p: 

V-a plăcut concertul păsărilor din pădure? 

Ne-a plăcut concertul păsărilor din pădure. .........................................................................2,5p; 

Nu ne-a plăcut concertul păsărilor din pădure. ....................................................................2,5p. 

   * Se punctează orice altă variantă corectă. 

     * Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit .......................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor ....................................................0,1p. 

 

      8. - 10 puncte - pentru alcătuirea corectă a propozițiilor dezvoltate, cu predicatul 

exprimat prin verb, conform cerințelor (4x2,5p):  

* Exemple posibile: 

a veni  (la persoana a II-a, numărul singular, timp prezent): 

Tu vii repede acasă în fiecare zi. ..........................................................................................2,5p; 

a învârti  (la persoana a II-a, numărul plural, timp viitor): 

Voi veți învârti roata fântânii. ..............................................................................................2,5p; 

a alerga (la persoana I, numărul singular, timp trecut): 

Eu am alergat la maraton. ....................................................................................................2,5p; 

a schimba (la persoana I, numărul plural, timp prezent): 

Noi schimbăm traseul spre școală. .......................................................................................2,5p. 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ............................0,25p. 

 

9. - 10 puncte - pentru alcătuirea corectă a propoziției (10x1p): 

208 



pag. 4 din 4 

                     INSPECTORATUL 

                         ŞCOLAR 

                         JUDEŢEAN   
                         SATU MARE         

 

 

REPER.SM                                                                                                                                         

Limba și literatura română (IV)                               

TA6 – mai 2022 

        S              parte secundară P              parte secundară     parte secundară 

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

* Exemplu posibil: 

Păsările vesele ciripesc în pădurea verde. 

 

    10.   - 5 puncte - pentru continuarea jocului Lanțul subiectelor cu încă două propoziții   

(2x 2,5p):  

Mie îmi place primăvara. 

 Primăvara vin păsările. ....................................................................................................2,5p; 

 Păsările ciripesc în pădure. .............................................................................................2,5p. 

     

✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv ..............................................................................0,5p;                                        

• respectarea părților unei compuneri ..................................................................................0,5p;     

• folosirea dialogului ...............................................................................................................3p; 

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................................3p;                                        

• originalitatea ideilor ..............................................................................................................5p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................................2p;                                        

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ...................................................................5p;                                        

  * Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit .......................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor ....................................................0,1p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ............................0,25p. 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină ...................................................................1p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

„Ziua era mai lungă, se deschidea precum liliacul. Cu o veselie amețitoare și parfumată, 

întreaga natură se trezea la viață. 

Grădina cerea grijă și atenție, iar fetița lucra de zor, alături de mama ei. Semănau salată, 

pătrunjel, răsădeau roșii și castraveți. Fetița deja se gândea cu poftă la toate roadele de care aveau să 

se bucure mai târziu. Sapa ei mică fărâmița pământul, grebla îl netezea. 

Deodată, un sunet strident răsună printre bulgării de pământ. Unealta se oprise în ceva tare. 

Fetița se aplecă și scormoni rapid cu degetele, ca un mic cărăbuș grăbit. Ridică din pământ o piatră. 

Era micuță, cât palma ei, dar îndeajuns de puternică astfel încât să se împotrivească tăișului metalic. 

Fetița fugi repede în casă și o spălă bine, o șterse și se întoarse cu ea afară, la lumină. O 

ridică spre soare și o privi. Nu era o simplă piatră. Era o inimă de piatră. Albă, netedă, cu forme 

rotunjite și vinișoare maronii. Soarele aluneca ușor pe curbele ei și o făcea să lucească. Oare a cui  

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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era această inimă? Poate a unui dinozaur străvechi ori poate a unei păsări? Sau oare putea fi a unei 

râme? O pufni râsul, imaginându-și corpul inelat al râmei, deformat în mod caraghios de inima de 

piatră prea mare.  

— Mami, uite ce am găsit! O inimă de piatră! A cui o fi? Crezi că a pierdut-o cineva?  

— O, draga mea, aceasta e o inimă cu totul și cu totul specială. E Inima Pământului. Chiar 

dacă e din piatră, ea e plină de iubire.  

Pământul e ca o mamă pentru noi. Ne oferă suport și hrană, casă și căldură, iarbă moale, 

verde, pe care poți alerga desculță în diminețile cu rouă.  El ne dă apă rece de izvor, când gura ne e 

însetată și caută răcoare. Are cer albastru, păduri nesfârșite, oceane adânci. 

La rândul nostru, îi oferim grija și iubirea noastră, deoarece, fără iubire, nimic nu ar fi 

posibil pe lumea asta.  

— Mami, atunci cred că ar fi mai bine să o pun înapoi.   

 — Așa cred și eu, draga mea, spuse mama, zâmbind cu blândețe. 

Și fetița îngropă inima la loc, în pământ, iar deasupra înfipse un bețișor verde, pentru a 

însemna locul. 

Și, de atunci, ori de câte ori își amintea, se ducea în acel loc, își lipea urechea de pământul 

reavăn și asculta. Stătea nemișcată, în liniște, abia respirând, concentrată să audă cum bate Inima 

Pământului. Și... ori de câte ori își auzea propria inimă, înțelegea că și ea este tot un copil al Mamei 

Pământ. ” 

                                                                                                                     (Inimă de piatră, de Oana Hajos) 

                  

     

  Subiectul I (70 de puncte) 

 

1. Marchează cu x în casetă răspunsul corect: 
 

  a) Titlul textului este:     b) Autorul textului este:         c) Personajele întâmplării sunt: 
 Inimă de piatră;                        Emil Gârleanu;       Mama, fetița și cărăbușul; 
 Inima Pământului;   Hans Christian Andersen;       Mama și fetița; 
 Întâmplarea din grădină.   Oana Hajos.       Fetița și Inima Pământului. 

 

   d) Inima de Piatră era:                                                            e) Chiar dacă e de piatră, Inima este: 

 albă, netedă, cu vinișoare maronii;                                      plină de iubire; 

 albă, netedă, cu forme rotunjite;                                      albastră; 

 albă, netedă, cu forme rotunjite și vinișoare maronii.             ușoară. 

           

 

 

5 p 

212 



REPER.SM 

Limba și literatura română (IV) 

ETAPA PE CLASĂ/ ȘCOALĂ  – februarie 2022 

pag. 3 din 6 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

 

 

 

2. Notează cu (A) sau (F) variantele date: 

 

a) Mama și fetița lucrau de zor în grădină. 

b) Fetița ridică din pământ un cărăbuș.    

c) Soarele făcea inima de piatră să lucească.  

d) Fetița a găsit Inima Pământului. 

e) Fetița înfipse un bețișor roșu, pentru a însemna locul. 

 

3. Mama i-a spus fetiței: „Pământul e ca o mamă pentru noi”.  

Transcrie, din textul Inimă de piatră, enunțurile care arată ce ne oferă Pământul: 

       ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                   

             

4. Scrie cel puțin cinci cuvinte înrudite pentru cuvântul piatră: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Barează intrusul strecurat în seriile de sinonime (cuvinte cu sens asemănător): 

 

• grădină: parc, livadă, zare, plantație, ogradă; 

• pământ: sol, maroniu, scoarță, lut, teren; 

• hrană: merinde, bucate, aliment, sănătate; 

• caraghios: comic, apreciat, hazliu, ridicol; 

• blândețe: răutate, bunătate, îngăduință, toleranță, noblețe. 

 

 

 

5 p 

10 p 

5 p 

5 p 
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6. Identifică în texul Inimă de piatră cuvintele subliniate. 

Alcătuiește câte un enunț cu sensul opus/ înțelesul opus al acestor cuvinte: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 

7. Selectează din textul Inimă de piatră câte două cuvinte: 

 

• monosilabice: ___________________________________________________________; 

• bisilabice: ______________________________________________________________; 

• formate din trei silabe: ____________________________________________________; 

• formate din patru silabe: ___________________________________________________; 

• formate din cinci silabe: ___________________________________________________. 

 

8. Transformă în adjective următoarele substantive: 

 

• liliac: ______________________________; 

• atenție: _____________________________; 

• soare: ______________________________; 

• inimă: ______________________________; 

• curbă: ______________________________. 

 

9. Corectează următoarele enunțuri: 

• Numai este ne-a pe pămînt.  

• Fetița iera înpreună cu mama iei. 

• Iele nau âncetat s-ă lucreze. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10 p 

10 p 

10 p 

10 p 
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  Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

  Redactează o compunere cu titlul „IUBESC PLANETA PĂMÂNT” în maxim 15 – 20 de 

rânduri. 

     Folosește în creația ta expresiile: 

•  „îi ofer grija și iubirea mea”; 

•  „acționez cu responsabilitate”;  

• „protejez Pământul pentru viitor”, apoi subliniază-le. 

     

       În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• respectarea părților unei compuneri;         

• utilizarea expresiilor date;             

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
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Clasa a IV-a  

 

 

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

 

Răspunsuri  

1. - 5 puncte - pentru marcarea răspunsurilor corecte (5x1p):  

 

 a) Inimă de piatră ...........................................................................................1p; 

 b) Oana Hajos ................................................................................................1p; 

 c) Mama și fetița ............................................................................................1p; 

 d) albă, netedă, cu forme rotunjite și vinișoare maronii .........................................1p; 

 e) plină de iubire ............................................................................................1p. 

 

2.   - 10 puncte – pentru notarea corectă a variantelor date (5x2p): 

 

a) Mama și fetița lucrau de zor în grădină. 

b) Fetița ridică din pământ un cărăbuș.    

c) Soarele făcea inima de piatră să lucească.  

d) Fetița a găsit Inima Pământului. 

e) Fetița înfipse un bețișor roșu, pentru a însemna locul. 
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3. - 5 puncte - pentru transcrie corectă a enunțurilor indicate: 

 

„Ne oferă suport și hrană, casă și căldură, iarbă moale, verde, pe care poți alerga desculță în 

diminețile cu rouă. El ne dă apă rece de izvor, când gura ne e însetată și caută răcoare. Are cer 

albastru, păduri nesfârșite, oceane adânci.” 

 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ……….…...…0,25p. 

 

4. - 5 puncte - pentru scrierea corectă a cuvintelor (5x1p/ cuvânt): 
* Soluții posibile: 

      piatră: pietricică, pietroi, pietriș, pietros, pietruit, împietrit, neîmpietrit, nepietruit. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

 

5. - 5 puncte - pentru bararea intrusului (5x1p): 

 

• grădină: parc, livadă, zare, plantație, ogradă; ...........................................................1p; 

• pământ: sol, maroniu, scoarță, lut, teren; ..................................................................1p; 

• hrană: mâncare, merinde, bucate, aliment, sănătate; ................................................1p;  

• caraghios: apreciat, comic, hazliu, ridicol; ...............................................................1p; 

• blândețe: răutate, bunătate, îngăduință, toleranță, noblețe. ......................................1p. 

 

6. - 10 puncte - pentru alcătuirea enunțurilor (5x1p/ cuvânt + 5x1p/ enunț): 

lucra: se odihnea, ședea, trândăvea;  

puternică: moale, molatică, slabă; 

ridică: așază, cade, scade, se scufundă, se înjosește; 

grija: nepăsarea, supărarea, neglijența; 

înapoi: înainte. 

 * Se acceptă orice altă variantă corectă. 
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7. - 10 puncte -  pentru selectarea corectă a cuvintelor (5x2p): 

2 cuvinte monosilabice ..........................................................................................2p; 

2 cuvinte bisilabice ...............................................................................................................2p;  

2 cuvinte formate din trei silabe ...........................................................................................2p; 

2 cuvinte formate din patru silabe ........................................................................................2p; 

     2 cuvinte formate din cinci silabe .........................................................................................2p.                  

* Se acceptă orice variantă corectă. 

 

8. - 10 puncte - pentru transformarea corectă a substantivelor (5x2p):  

• liliac: liliachiu ....................................................................................................2p; 

• atenție: atent .......................................................................................................2p; 

• soare: însorit .......................................................................................................2p; 

• inimă: inimos ......................................................................................................2p; 

• curbă: curbat .......................................................................................................2p. 

 

9. - 10 puncte - pentru corectarea enunțurilor date (10x1p/ cuvânt):  

• Nu mai este nea pe pământ. ...............................................................................3p; 

• Fetița era împreună cu mama ei. ........................................................................3p; 

• Ele n-au încetat să lucreze. .................................................................................4p. 

  

✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea compunerii: 

• respectarea părților unei compuneri ....................................................................................1p;     

• utilizarea expresiilor date:  

„îi ofer grija și iubirea mea”…....................................................................2p;  

                       „acționez cu responsabilitate”.....................................................................2p; 

                       „protejez Pământul pentru viitor”, sublinierea lor ....................................2p;         

• exprimarea corectă, expresivă ….........................................................................................2p;                                        

• originalitatea ideilor ............................................................................................................3p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ..................................................................................................2p;                                        
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• respectarea regulilor de scriere și de punctuație ...............................................................4p;                                        

  * Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ..................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis ……….....….0,25p. 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină .................................................................1p; 

• scrierea compunerii în 15-20 de rânduri .............................................................................1p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Total: 100 puncte. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

• Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 „A fost odată ca niciodată un împărat care, îmbătrânind, a chemat la el pe cei trei feciori 

ai săi și le-a spus: 

- Dragii mei feciori! Am îmbătrânit și brațul meu e prea slab ca să dirijeze cârma țării. Pe 

voi vă iubesc deopotrivă, dar moştenitor al tronului trebuie să fie numai unul. Eu nu mă simt în stare 

să judec care dintre voi este mai vrednic. De aceea, răspândiți-vă în lumea largă, în căutarea fericirii 

voastre, și cine îmi va aduce cel mai frumos dar, acela va fi urmașul meu la tron. 

Se risipiră ei care încotro, unde văzură cu ochii. Fiecare voia să găsească cel mai frumos dar, 

ca să fie ales să conducă marea împărăție. 

Feciorul cel mare nu stătu mult pe gânduri. Ştia că tatăl său era îndrăgostit de pietre scumpe. 

Se duse la un meşter bijutier. Cumpără de la dânsul cel mai mare diamant şi îl duse împăratului. 

Părintele luă bucuros darul și îl ascunse. 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 

 

 

 

 

 

Te felicit pentru 

curajul de a 

participa la acest 

concurs! 

Îți doresc succes! 

REPER.SM 
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Cel de-al doilea fiu își zise: „Coroana tatei e străveche. Nu va avea nicio strălucire pe capul 

meu, când voi ajunge împărat. Am să mă duc la un iscusit meșter bijutier să-mi facă o coroană cum 

n-a mai văzut lumea pe o frunte împărătească.” 

Cum gândi, așa făcu. Un meşter bijutier făcu o coroană numai și numai de aur, împodobită 

cu cele mai frumoase nestemate în fel de fel de culori. 

Împăratul primi darul cu bucurie și îl puse alături de celelalte bijuterii ale sale.  

Feciorul cel mai mic cutreieră lumea, căutând un dar potrivit pentru părintele său. Dar orice 

îi cădea sub ochi i se părea nevrednic de acesta. „Tot ce văd, se gândi el, se și află în avuția 

împărătească. Tata stăpânește atâtea bogății, încât nici nu mai are unde le pune. Pe oamenii bătrâni 

nu-i mai încântă asemenea bunuri pământeşti. Nu pot găsi nimic care să meargă la inima scumpului 

meu părinte. Va trebui să mă întorc cu mâinile goale și să las tronul unuia dintre frații mei. Nu 

pizmuiesc pe nimeni; în ce mă privește, îmi ajunge iubirea părintească.” 

 

Mezinul se întoarse în palatul împărătesc, la tatăl său. Acesta îl întrebă:  

- Ce mi-ai adus, dragă prâslea? 

  Atunci mezinul îi răspunse sfios: 

- Tată, am căutat în toată lumea cea largă un dar pentru dumneata care să fie deopotrivă cu 

iubirea părintească față de noi. Dar zadarnic! Am făcut înconjurul lumii, însă asemenea dar n-am 

găsit. De aceea, ți-am adus numai inima mea duioasă. Primește-o şi iubeşte-mă așa cum te iubesc şi 

eu, iar împărăția dă-o unuia dintre frații mei. Să-mi îngădui numai a-ți împărtăşi o dragoste de fiu 

iubitor până în clipa din urmă. 

Auzind cuvintele acestea, împăratul își îmbrățișă mezinul și-i grăi: 

- Nu, scumpul meu fiu! Nimeni, afară de tine, nu va urca pe tron în împărăția mea, fiindcă 

dragostea ta este darul cel mai prețios pentru mine. Văd că îți iubești fierbinte frații și părintele. De 

aceea îţi las ție împărăția. Ea va fi pe mâini sigure.” 

(Cei trei feciori ai împăratului – text adaptat după o poveste populară iugoslavă)  

 

 

   Vocabular: 

 

    pizmui - a invidia pe cineva, a dușmăni, a urî pe cineva. 
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Subiectul I (70 de puncte) 

1.   Încercuiește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 

A   F • Împăratul le cere feciorilor săi să își caute fiecare câte o soție. 

 A   F • Feciorii pleacă în lumea largă, în căutarea fericirii. 

 A   F • Fiul cel  mare îi duce tatălui său o coroană. 

 A   F • Prâslea dovedește că își iubește fierbinte frații și părintele. 

 A   F  • Împăratul nu i-a lăsat fiului cel mic împărăția. 

 

 2.  Scrie câte o întrebare despre fiecare personaj:             

           

 a) împăratul; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  b) feciorul cel mare; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 c) cel de-al doilea fiu; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  d) mezinul. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.  Formulează ideea principală a fragmentului marcat din textul Cei trei feciori ai împăratului:    
         

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5 p 

2 p 

8 p 
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4.  Găsește substantive cu înțeles/ sens asemănător celor date:     

 

 

• împărat: ________________________; 

• moștenitor: ______________________; 

• fecior: __________________________; 

• cârmă: __________________________; 

• dragoste: ________________________. 

 

 

5.   Scrie adjective cu înțeles/ sens opus celor date:     

 

 

o scump: _________________________; 

o iscusit: _________________________; 

o larg: ___________________________; 

o sfios: __________________________; 

o potrivit: ________________________. 

 

  6.   Desparte în silabe cuvintele date: 

 

✓ bijutier: ________________________; 

✓ împărăție: ______________________; 

✓ pământ: ________________________; 

✓ avuție: _________________________; 

✓ fiu: ____________________________. 

  

  7. Alcătuiește enunțuri cu alte sensuri/ înțelesuri, decât cele din textul Cei trei feciori ai 

împăratului, ale cuvintelor:   

 

     frunte: ______________________________________________________________________ 

     fierbinte: ____________________________________________________________________      

 

 

 

5 p 

5 p 

10 p 

p 

5 p 
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  8. Transcrie enunțurile următoare, înlocuind cuvintele/ expresiile subliniate cu cele 

corespunzătoare, date în paranteză: 

Prâslea a plecat, după ce a mâncat în grabă și și-a luat mantia căptușită cu blană.  

Pe drum a fost aglomerație de nedescris.  

El a moștenit regatul tatălui său.  

Frații n-au avut nimic contra lui. 

Oamenii l-au strâns în brațe pe tânărul rege. 

Cu toții au hotărât că încoronarea a fost soluția cea mai bună. 

(împărăția, îmblănită, îmbucat, împreună, împotriva, împărat, îmbulzeală, îmbrățișat) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  9.  Alcătuiește enunțuri, folosind cuvintele: 

 

odată: _____________________________________________________________________ 

o dată: ____________________________________________________________________ 

deal: ______________________________________________________________________ 

de-al: _____________________________________________________________________ 

 

 10.  Identifică și analizează toate substantivele din al patrulea alineat al textului Cei trei feciori 

ai împăratului, precizând: felul, numărul și genul acestora: 

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

10 p 

10 p 

10 p 
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____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________. 

 

   Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

Imaginează-ți că tu ai moștenit tronul împăratului din textul Cei trei feciori ai 

împăratului. 

Scrie o compunere de 15-20 rânduri în care să prezinți ce ai face tu pentru oamenii din 

împărăție. 

Folosește toate expresiile, apoi subliniază-le:    

✓ cârma țării; 

✓ cea mai mare împărăție; 

✓ împărat vrednic; 

✓ nu pizmuiesc pe nimeni; 

✓ împărtășesc dragostea pentru oamenii mei. 

 

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                           

• respectarea părților unei compuneri;         

• exprimarea corectă, expresivă;       

• originalitatea ideilor;   

• înlănțuirea logică a ideilor;                

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                           

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 
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_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
 

Ai terminat? Verifică cu multă 
atenție răspunsurile! 
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Clasa a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri:  

1. - 5 puncte - pentru marcarea răspunsurilor corecte (5x1p):  

A   F • Împăratul le cere feciorilor săi să își caute fiecare câte o soție. ..........................................1p;                               

A   F • Feciorii pleacă în lumea largă, în căutarea fericirii. ............................................................1p; 

A   F • Fiul cel mare îi duce tatălui său o coroană. .........................................................................1p; 

A   F • Prâslea dovedește că își iubește fierbinte frații și părintele. ................................................1p; 

A   F • Împăratul nu i-a lăsat fiului cel mic împărăția. ....................................................................1p. 

 

2.   - 8 puncte - pentru formularea corectă a întrebărilor (4x2p): 

    * Exemple posibile: 

Câți feciori avea împăratul? ...............................................................................................................2p; 

Ce a cumpărat feciorul cel mare de la meșter? ..................................................................................2p; 

Ce i-a oferit cel de-al doilea fiu tatălui? ............................................................................................2p; 

Ce i-a dus mezinul tatălui său? ..........................................................................................................2p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

 

3. - 2 puncte - pentru formularea corectă a ideii principale: 

* Exemplu posibil: 

Mezinul îi dăruiește tatălui numai inima sa duioasă. .........................................................................2p. 

* Se acceptă orice altă variantă corectă. 

      * Se scad pentru fiecare cuvânt scris greşit .....................0,5p. 

 

REPER.SM 
 -concurs pentru învățământul primar- 
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4. - 5 puncte - pentru identificarea corectă a sinonimelor (5x1p): 

• împărat: rege, stăpân, domn, crai, țar, cezar ..........................................................................1p; 

• moștenitor: succesor, urmaș, descendent ...............................................................................1p; 

• fecior: fiu, băiat, flăcău, june, prunc ......................................................................................1p; 

• cârmă: conducere, domnie, guvernare, putere, stăpânire .......................................................1p; 

• dragoste: iubire, afecțiune ......................................................................................................1p. 

      * Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

5. - 5 puncte - pentru identificarea corectă a antonimelor (5x1p): 

o scump: ieftin ...........................................................................................................................1p; 

o iscusit: nepriceput, neiscusit, netalentat, stângaci ..................................................................1p; 

o larg: îngust, strâmt, strâns, restrâns ........................................................................................1p; 

o sfios: dezghețat, curajos, înfipt, îndrăzneț ..............................................................................1p; 

o potrivit: nepotrivit ...................................................................................................................1p. 

* Se punctează orice alt răspuns corect. 

 

6. - 5 puncte - pentru despărțirea corectă în silabe a cuvintelor (5x1p): 

✓ bijutier: bi-ju-ti-er ...................................................................................................................1p; 

✓ împărăție: îm-pă-ră-ți-e ...........................................................................................................1p; 

✓ pământ: pă-mânt ......................................................................................................................1p; 

✓ avuție: a-vu-ți-e .......................................................................................................................1p; 

✓ fiu: fiu ......................................................................................................................................1p. 

 

7. - 10 puncte -  pentru identificarea sensului cuvintelor în text și alcătuirea enunțurilor 

(2x5p):  

     * Exemple posibile:   

frunte: Moș Miron era un sătean de frunte. ...........................................................................5p; 

fierbinte: Am băut un ceai fierbinte. ......................................................................................5p. 

   * Se punctează orice altă variantă corectă. 
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      8. - 10 puncte - pentru înlocuirea corectă a cuvintelor/ expresiilor subliniate  și 

transcrierea  textului (8x1p + 2p):  

Prâslea a plecat, după ce a îmbucat și și-a luat mantia îmblănită. .................................................2p; 

Pe drum a fost îmbulzeală de nedescris. .........................................................................................1p; 

El a moștenit împărăția tatălui său. ................................................................................................1p; 

Frații n-au avut nimic împotriva lui. ..............................................................................................1p; 

Oamenii l-au îmbrățișat pe tânărul  împărat. ................................................................................2p; 

Împreună au hotărât că încoronarea a fost soluția cea mai bună. ..................................................1p. 

* Se acordă 2p pentru transcrierea corectă a propozițiilor și aspectul scrisului. 

 

9. - 10 puncte - pentru alcătuirea corectă a enunțurilor (4x2,5p): 

* Exemple posibile: 

odată: A fost odată  un împărat viteaz. ........................................................................................2,5p; 

o dată: Ziua României este o dată importantă. ............................................................................2,5p; 

deal: Moș Ion cultivă pomi fructiferi pe deal. ..............................................................................2,5p; 

de-al: Am întâlnit un unchi de-al mamei. .....................................................................................2,5p. 

 

    10.   - 10 puncte - pentru identificarea și analiza morfologică a tuturor substantivelor din al 

patrulea  alineat al textului (10x1p): 

*pentru identificarea substantivului ...................................................................................0,25p; 

*pentru stabilirea felului substantivului .............................................................................0,25p; 

*pentru stabilirea numărului substantivului .......................................................................0,25p; 

*pentru stabilirea genului substantivului ...........................................................................0,25p.  

 

feciorul= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 

gânduri= substantiv comun, număr plural, gen neutru; 

tatăl= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 

pietre= substantiv comun, număr plural, gen feminin; 

meșter= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 
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bijutier= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 

diamant= substantiv comun, număr singular, gen neutru; 

împăratului= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 

părintele= substantiv comun, număr singular, gen masculin; 

darul= substantiv comun, număr singular, gen neutru. 

 

     

✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv .................................................................................1p;                                        

• respectarea părților unei compuneri .....................................................................................1p;     

• utilizarea în compunere a expresiilor date și sublinierea acestora (cârma țării, cea mai mare 

împărăție, împărat vrednic, nu pizmuiesc pe nimeni, împărtășesc dragostea pentru oamenii 

mei) .........................................................................................................................................5p; 

                            * pentru utilizarea fiecărei expresii ............................................0,75p;    

                            * pentru sublinierea fiecărei expresii .........................................0,25p. 

• exprimarea corectă, expresivă ..............................................................................................2p;                                        

• originalitatea ideilor ..............................................................................................................3p;                                        

• înlănțuirea logică a ideilor ....................................................................................................2p;                                        

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație  ..................................................................5p;                                        

  *Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit  .......................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis/greșit ...................0,5p. 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină .................................................................1p. 

 

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 CLASA a IV-a   

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

Citește cu atenție textul următor, pentru a rezolva corect exercițiile de mai jos: 

 

„A fost odată o împărăţie frumoasă, cu oameni paşnici, grădini înfloritoare, pământuri 

roditoare şi râuri limpezi, în care se zbenguiau peşti coloraţi. Locuitorii erau conduşi de un împărat și 

o împărăteasă, iubiți de supuşi. Aveau un băieţel, Demin, lumina ochilor părinților. 

Într-o zi, pe când se juca în păduricea palatului, băiatul auzi un glăscior subţire şi speriat, care 

striga după ajutor. Era un fluturaș cu aripile argintii, pe care l-a prins un broscoi și nu voia să-i dea 

drumul. Demin luă un băţ şi îi croi una peste spate broscoiului, de sări de-o şchioapă în aer. 

            - Uf, suflă fluturaşul uşurat! Mulțumesc! Eu sunt Fluturaşul de argint, prinţ în ţara mea.  

Cei doi hotărâră să devină prieteni. Au început să se joace zilnic prin grădină și să 

sporovăiască vrute și nevrute. 

 

 

 

Numele 

și 
prenumele 

 

                            

Școala 
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Într-o zi, Demin nu a mai venit la întâlnirea cu Fluturașul de argint. Părinții lui erau grav 

bolnavi. Au aflat că exista o singură speranţă să se vindece. Un vrăjitor bătrân le-a spus că este în 

lume o floare a vieţii şi dacă aceasta ar fi mirosită de împărat și împărăteasă, s-ar însănătoşi imediat.  

Au trimis oşteni în căutarea florii şi aşteptau în fiecare zi sosirea lor… . 

Auzind acest lucru, Fluturașul de argint i-a zis lui Demin: 

- Pe tărâmurile noastre există floarea aceasta. Nu are nimeni voie să o atingă. E păzită de un 

cărăbuş uriaş. Pornesc îndată să o aduc. Mă întorc repede. 

- Vin şi eu cu tine! spuse Demin.  

- Nu, răspunse fluturaşul. Acolo nu au voie să calce oamenii. Doar fluturii şi gâzele au voie să 

meargă acolo.  

Fluturaşul zbură spre locul unde înflorea în fiecare vară o floare minunată, cu un parfum 

îmbătător, care putea să vindece orice boală. 

  Ajunse în locurile fermecate, însă floarea era păzită de un cărăbuş uriaş, cu ochii umflați și 

pielea umedă. 

- Ce cauţi aici, Fluturaşule de argint? se răsti cărăbuşul. Nu ştii că numai fluturii mici au voie 

să vină aici?  

- Cărăbuşule, te rog să mă laşi să culeg floarea, să o duc prietenului meu, ai cărui părinţi sunt 

bolnavi. Ştii că în fiecare an înfloreşte altă floare. 

- Nu! îi răspunse cărăbuşul hotărât. 

- Te rog, cărăbușule, îţi dau ce vrei tu, numai lasă-mă să iau floarea! 

Cărăbuşul se gândi, apoi se hotărî să îi dea floarea fluturaşului. Acesta îi dădu în schimb 

argintul de pe aripile sale, pierzându-și astfel nemurirea. 

Fluturașul de argint luă grăbit floarea şi porni spre împărăţia lui Demin. I-a dat floarea, iar 

acesta a rămas mut de uimire. Părinții au mirosit-o și s-au însănătoşit. 

Cei doi s-au despărțit. Fluturașul trebuia să se întoarcă în țara lui, fiindcă nu mai era 

nemuritor.  

Demin s-a întristat la aflarea veştii, însă prietenul său i-a promis că îi va trimite în fiecare vară 

pe doi dintre cei mai jucăuşi fluturi din împăraţia lui, pentru a continua jocurile începute împreună. 

            Deoarece l-a salvat de broscoi, Fluturaşul l-a răsplătit pe Demin salvându-i părinţii, chiar dacă 

acest lucru a însemnat renunţarea la propria nemurire.” 

(Dorina Neamțu, Fluturașul de argint- text adaptat) 
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Subiectul I (70 de puncte) 

 1. Ordonează, pe axa timpului, în ordinea desfășurării, întâmplările din text. Scrie în casete 

literele la locul potrivit: 

 

Demin îl scapă pe Fluturașul de argint de broscoi. 

 

Fluturașul muritor trebuie să se reîntoarcă în țara lui. 

Fluturașul de argint pleacă să aducă floarea. 

Într-o împărăție frumoasă și liniștită, trăiau: împăratul, împărăteasa și fiul lor, Demin. 

Vrăjitorul spune leacul însănătoșirii împăratului și împărătesei. 

Cărăbușul îi dă floarea în schimbul nemuririi. 

Fluturașul îi cere voie cărăbușului să culeagă floarea. 

Fluturașul de argint îi duce floarea lui Demin, iar împăratul și împărăteasa se însănătoșesc. 

Axa desfășurării întâmplărilor 

 

 

                                             

 

2. Completează spațiile libere cu expresii din textul Fluturașul de argint:                          

      Într-o zi, pe când se juca în păduricea palatului, băiatul auzi un ___________________________ 

_______________________, care striga după ajutor. Era un fluturaș cu _______________________, 

pe care  _________________ un broscoi și nu voia _________________drumul. 

 

 

3. Transcrie enunțurile, înlocuind cuvintele subliniate cu alte adjective:     

a) cu  sens/ înțeles asemănător: 

 A fost odată o împărăţie frumoasă, cu oameni paşnici, grădini înfloritoare, pământuri 

roditoare şi râuri limpezi, în care se zbenguiau peşti coloraţi.   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8 p 

H 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 p 

10 p 
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b) cu sens/ înțeles opus: 

Ajunse în locurile fermecate, însă floarea era păzită de un cărăbuş uriaş, cu ochii umflați și 

pielea umedă. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

4. Explică înțelesul următoarelor expresii din textul Fluturașul de argint: 
 

✓ era  lumina ochilor: __________________________________________________________; 

✓ îi croi una peste spate: ________________________________________________________; 

✓ sări de-o șchioapă: ___________________________________________________________; 

✓ să sporovăiască vrute și nevrute: ________________________________________________; 

✓ a rămas mut de uimire: ________________________________________________________. 

 

     5. Barează cuvântul care nu face parte din aceeași familie de cuvinte din seriile date:   

     împărat: împărăție, împărăteasă, împarte, împărătește, împărătesc; 

     grădină: grădinar, florar, grădinărit, grădinăreasă, grădinăresc; 

     pădure: pădurar, pădurice, împăturit, despădurit, reîmpădurire; 

     prieteni: prietenie, împietrit, prietenos, neprietenos, prietenesc; 

     străluceau: sclipeau, strălucire, strălucitor, strălucește, a străluci. 

 

6. Transformă propoziția următoare, respectând cerințele: 

Demin vorbește zilnic cu el în grădină. 

a) cuvântul subliniat să fie înlocuit printr-un pronume personal de politețe: 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) verbul să fie la timpul trecut: 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) cuvântul scris îngroșat să fie înlocuit printr-un substantiv comun: 

_____________________________________________________________________________ 

d) verbul să fie la timpul viitor, forma negativă: 

_____________________________________________________________________________ 

15 p 

5 p 

10 p 
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e) ultimul cuvânt din propoziție să fie precedat de un adjectiv: 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Alcătuiește câte o propoziție în care: 

a)  substantivul fluture să aibă funcție sintactică de subiect: 

_______________________________________________________________________________ 

       b)  substantivul fluture să fie altă parte (parte secundară) de propoziție:  

_______________________________________________________________________________ 

* Atenție! Poți schimba forma substantivului fluture! 

 

8. Alcătuiește câte o propoziție în care verbul a zbura să aibă funcție sintactică de predicat 

verbal, conform cerințelor: 

a)  propoziție simplă în care predicatul să se afle la începutul propoziției: 

_______________________________________________________________________________ 

b)  propoziție dezvoltată în care predicatul să se afle în interiorul propoziției:  

_______________________________________________________________________________ 

 

       Subiectul II - Compunere - Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

 

  Pornind de la proverbul ,,Prietenul bun la nevoie se cunoaște”, redactează o compunere, în  

15-20 de rânduri, în care să prezinți o întâmplare petrecută împreună cu prietenul tău. 

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv;                                         

• respectarea părților unei compuneri;     

• exprimarea corectă, expresivă;                                           

• originalitatea;                            

• respectarea temei compunerii; 

• înlănțuirea logică a ideilor;                                                  

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație;                                                                                                    

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină. 

 

 

10 p 

10 p 

236 



REPER.SM 

Limba și literatura română (IV) 

ETAPA JUDEȚEANĂ -  mai 2022 

 

pag. 6 din 6 

INSPECTORATUL 

                           ŞCOLAR 

                          JUDEŢEAN   

                          SATU MARE                 

 

 

 

 

_____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Total: 100 puncte. 
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CLASA a IV-a  

✓ SUBIECTUL I (70 de puncte) 

Răspunsuri:  

1. - 8 puncte - pentru ordonarea corectă a întâmplărilor pe axa timpului (8x1p):  

Într-o împărăție frumoasă și liniștită, trăiau: împăratul, împărăteasa și fiul lor, Demin. 

Demin îl scapă pe Fluturașul de argint de broscoi. 
 

Vrăjitorul spune leacul însănătoșirii împăratului și împărătesei. 
 

Fluturașul de argint pleacă să aducă floarea. 

 

Fluturașul îi cere voie cărăbușului să culeagă floarea. 
 

Cărăbușul îi dă floarea în schimbul nemuririi. 

Fluturașul de argint îi duce floarea lui Demin, iar împăratul și împărăteasa se însănătoșesc. 

Fluturașul muritor trebuie să se reîntoarcă în țara lui.  

 

 

Axa desfășurării întâmplărilor 
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B 
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2.   - 2 puncte - pentru completarea corectă a enunțurilor (4x0,5p):  

Într-o zi, pe când se juca în păduricea palatului, băiatul auzi un glăscior subţire şi speriat, 
care striga după ajutor. Era un fluturaș cu aripile argintii, pe care l-a prins un broscoi și nu 

voia să-i dea drumul.  

* Se scad: 

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

 

3. - 10 puncte - pentru înlocuirea corectă a cuvintelor subliniate și transcrierea   

enunțurilor: 

a) frumoasă: minunată, splendidă, încântătoare ............................................................................1p; 

pașnici: blânzi, calmi, chibzuiți, cumpătați, liniștiți ..................................................................1p; 

înfloritoare: înflorite, prospere, ornamentate ............................................................................1p; 

roditoare: îmbelșugate, rodnice, fertile, productive, mănoase ..................................................1p; 

limpezi: transparente, clare, curate, străvezii .............................................................................1p; 

colorați: multicolori, nuanțați ....................................................................................................1p. 

 

b) fermecate: reale, adevărate, palpabile, concrete ........................................................................1p; 

uriaș: pitic, pigmeu ....................................................................................................................1p; 

umflați: dezumflați ....................................................................................................................1p; 

umedă: uscată ............................................................................................................................1p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

 - pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

 

4. - 10 puncte - pentru explicarea expresiilor (5x2p): 

* Exemple posibile:   

✓ era  lumina ochilor: era tot ce aveau mai scump/ prețios ..........................................................2p; 

✓ îi croi una peste spate: îl lovi cu putere .....................................................................................2p; 

✓ sări de-o șchioapă: făcu un salt foarte mare/ mic ......................................................................2p; 

✓ să sporovăiască vrute și nevrute: să pălăvrăgească ...................................................................2p; 
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✓ a rămas mut de uimire: a încremenit .........................................................................................2p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

 

5. - 5 puncte - pentru bararea cuvintelor care nu fac parte din aceeași familie de cuvinte 

(5x1p): 

     împărat: împărăție, împărăteasă, împarte, împărătește, împărătesc; 

     grădină: grădinar, florar, grădinărit, grădinăreasă, grădinăresc; 

     pădure: pădurar, pădurice, împăturit, despădurit, reîmpădurire;  

     prieteni: prietenie, împietrit, prietenos, neprietenos, prietenesc; 

     străluceau: sclipeau, strălucire, strălucitor, strălucește, a străluci. 

 

6. - 15 puncte - pentru transformarea corectă a propoziției (5x3p): 

a) Dumnealui vorbește zilnic cu el în grădină. …………………………………….…………3p; 

b) Demin vorbea/ a vorbit zilnic cu el în grădină. …………………………………….…..…3p; 

c) Demin vorbește zilnic cu fluturele în grădină. ………………………...……….……...…..3p; 

d) Demin nu va vorbi zilnic cu el în grădină. …………………………………….………..…3p; 

e) Demin vorbește zilnic cu el în minunata grădină. …………………………….………..…3p; 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

 

7. - 10 puncte -  pentru alcătuirea corectă a propozițiilor (2x5p):  

* Exemple posibile:   

a) Un fluture are aripile colorate. 

    Fluturele avea aripi argintii. ..................................................................................................5p; 

b) Copilul are în mână un fluture. 

Aripile fluturelui erau argintii. ..............................................................................................5p. 

* Se acceptă orice variantă corectă. 
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* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit  .......................................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

 

8. - 10 puncte -  pentru alcătuirea corectă a propozițiilor (2x5p): 

  * Exemple posibile:   

a) Zboară fluturele. ....................................................................................................................5p; 

 (2,5p/ propoziția simplă + 2,5p/ poziția corectă a predicatului verbal) 

b) În grădină zboară mulți fluturi. .............................................................................................5p. 

 (2,5p/ propoziția dezvoltată + 2,5p/ poziția corectă a predicatului verbal) 

* Se acceptă orice variantă corectă. 

  * Se scad:  

  - pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

  - pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

     
✓ SUBIECTUL II -  (20 de puncte) pentru redactarea textului: 

• formularea unui titlu potrivit/ sugestiv ................................................................................0,5p;                                        

• respectarea părților unei compuneri ....................................................................................0,5p;     

• exprimarea corectă, expresivă ................................................................................................3p;                                        

• originalitatea ...........................................................................................................................4p; 

• respectarea temei compunerii .................................................................................................3p; 

• înlănțuirea logică a ideilor ......................................................................................................3p;                                        

• respectarea regulilor de scriere și de punctuație .....................................................................5p;                                        

* Se scad:  

- pentru fiecare cuvânt scris greşit ........................................0,5p; 

- pentru fiecare semn de punctuaţie omis/greșit ...................0,5p; 

- pentru lipsa diacriticelor .....................................................0,1p. 

• aspectul scrisului și așezarea textului în pagină ......................................................................1p. 

Notă* Se acordă 10 puncte din oficiu. 

           Total punctaj maxim 100 de puncte. 
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