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Subiecte pentru clasa a IV-a
Subiectul I
2,5 puncte
Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite şi rescrie forma lor corectă.
„Întro zi, un ou mare a crăpat şi din iel a eşit un pui mare şi cenuşiu.
Raţa sa dus cu toată familia la apă Toate răţuştele sau dus pe valuri, chiar şi pui cel mare şi cenuşiu.
― Nui de curcă. Uite ce drept se ţine. E puiul meu.
Raţele a văzut puiul cel urât şi a ânceput săl ciupească.
― Lăsaţil în pace! Ce va făcut?
― Nu nea făcut nimic, dar e atât de urât!
Raţa a mângâiat uşor răţuşca cea urâtă, netezindu-i penele.
E drept că nui frumoasă, dar e plăcută la fire.
Din clipa aceia, pentru biata răţuşcă au urmat zile grele. Toţi o loveau, rîdeau de ea, o alungau, o
certau…
Răţuşca a fugit încotro a văzut cu ochi.”
(Hans Ch. Andersen, Răţuşca cea urâtă)
Subiectul al II-lea
Citeşte, cu atenţie, textul următor şi răspunde cerinţelor:

3 puncte

„Organele cele mai importante ale melcului sunt cele două perechi de tentacule (ca nişte corniţe), aflate
în partea din faţă a corpului. În vârful tentaculelor mai lungi se află cei doi ochi, în timp ce tentaculele mai
scurte au rol de mirosit şi pipăit. Fiind foarte sensibile, la cea mai mică atingere a acestor micuţe părţi ale
corpului, melcul se retrage repede, ascunzându-se cu totul în cochilie.
Tot în partea din faţă a capului melcilor se află un fel de prelungire, ca o limbă foarte aspră, pe care sunt
şiruri de dinţi aproape invizibili, cu care melcul roade încet-încet frunzele sau florile. Deşi consumă foarte
puţină hrană, melcii de uscat sunt consideraţi animale dăunătoare pentru livezi şi grădini, stricând deseori
plantele printre care trăiesc.”
1. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti cuvintele îngroşate cu înţelesuri diferite.
2. Găseşte câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru următoarele: sensibil, aspru, scurte.
3. Găseşte câte un cuvânt cu înţeles opus pentru următoarele: încet, dăunătoare, micuţ, faţă.
Subiectul al III-lea
Citeşte cu atenţie şi rezolvă exerciţiile de mai jos:

2,5 puncte

„Ciripel e un vrăbioi rotofei, zburlit şi lacom. Cât e ziulica de mare, stolul de vrăbii în care trăieşte se
împrăştie pe drum, prin ogrăzi, după hrană.
Câţiva copii i-au dat de mâncare, aşteptând ca el să-şi aducă şi suratele la ospăţ.
Ciripel cel lacom se gândi că-i mult mai bine să-şi umple doar el guşa şi să nu mai cheme stolul, să se
poată sătura.
― Ciripel, unde-ai fost? îl întrebară vrăbiile.
― Am fost după mâncare… dar n-am găsit! minţii el.
Într-o zi, ele îl văzură jumulit de o cioară mare şi neagră. Vrăbiile se repeziră asupra ciorii, o ciupiră şi-i
smulseră penele, până când au alungat-o. Ciripel, ameţit, jumulit şi speriat stătea cu mălaiul lipit de cioc şi pe
piept, aşteptând judecata vrăbiilor.

― Aşa flămânzeai tu? Rămâi şi ospătează-te singur, frăţioare, iar de-o mai veni cioara, să ne dai de ştire
s-o izgonim. Poftă bună!
Ciripel se îndreptă grăbit după ele strigând: «Luaţi-mă cu voi!» Nu ştiu dacă l-au luat, dar vrăbiuţele
sunt bune şi iertătoare.”
(Adaptare după Luiza Vlădescu, Ciripel cel lacom)
1. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu formele potrivite ale pronumelui personal.
2. Încercuieşte trei substantive, dintre care două de genul feminin şi unul de genul masculin.
3. Subliniază, cu două linii, adjectivele care arată cum este cioara.
Subiectul al IV-lea
Notează în casetă A, dacă răspunsul este adevărat, şi F, dacă răspunsul este fals.

1 punct

1. În propoziţia „Eu merg spre mare.”, pronumele are funcţie de subiect.



2. Expresia Cobor în jos este corectă.



3. Pronumele înlocuieşte un substantiv.



4. Pronumele personal de politeţe are la persoana a II-a forme pentru masculin şi feminin.



5. Propoziţia „Dana şi Maria merge la piaţă.” este corectă din punct de vedere gramatical.



6. Numeralul arată numărul şi ordinea unor lucruri, evenimente, fenomene.



7. Numeralele până la nouă sunt simple, iar celelalte sunt complicate.



8. Pronumele se mai poate înlocui şi cu prenumele.



9. Eu scriu este o formă a verbului la viitor.



10. Mihai se joacă. este o propoziţie dezvoltată.



Se acordă 1 punct din oficiu.
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Bareme de corectare pentru clasa a IV-a
Oficiu .................................................................................................................................................. 1 punct
Subiectul I
1. Într-o ............................................................................................................................................0,1p
2. el ...............................................................................................................................................0,15 p
3. ieşit ............................................................................................................................................0,15 p
4. s-a ................................................................................................................................................0,1 p
5. . (Toate) .......................................................................................................................................0,1 p
6. s-au ...............................................................................................................................................0,1 p
7. puiul ............................................................................................................................................0,1 p
8. nu-i ............................................................................................................................................0,15 p
9. au .................................................................................................................................................0,1 p
10. au .................................................................................................................................................0,1 p
11. început .........................................................................................................................................0,1 p
12. să-l .............................................................................................................................................0,15 p
13. Lăsaţi-l ......................................................................................................................................0,15 p
14. v-a .............................................................................................................................................0,15 p
15. ne-a ...........................................................................................................................................0,15 p
16. — (E) ..........................................................................................................................................0,1 p
17. nu-i ............................................................................................................................................0,15 p
18. aceea ........................................................................................................................................0,15 p
19. râdeau .........................................................................................................................................0,1 p
20. ochii ..........................................................................................................................................0,15 p
Total 2,5 puncte
Subiectul al II-lea
1. Pentru orice propoziţie scrisă corect gramatical, în care apar sensuri diferite ale cuvintelor
subliniate, se acordă 0,20 puncte.
lungi – verb (alungi)
ochi – ochi (de aragaz, de geam, de apă) sau verb (a ochi)
mai – substantiv
limbă – limbă de ceas, de pantof, limba română
deşi – adjectiv.
.....................................................................................................................................5  0,20p = 1 punct
2. Se acordă câte 0,3 puncte pentru sinonimele cuvintelor aspru (zgrunţuros, înăsprit, pişcător, sever)
şi scurt (mic, redus, restrâns) şi 0,4 puncte pentru sinonimele cuvântului sensibil (simţitor, emotiv,
impresionabil).
........................................................................................................................... 2  0,3p + 0,4p = 1 punct

3. Se acordă câte 0,25 puncte pentru antonimele cuvintelor încet (rapid, iute, repede, fulgerător),
dăunătoare (folositoare, nevătămătoare), micuţ (mărişor, mare, imens), faţă (spate).
.....................................................................................................................................4  0,25p = 1 punct
Total 3 puncte
Subiectul al III-lea
1. el, ei, ele .............................................................................................................. 3  0,4 = 1,2 puncte
2. .............................................................................................................................. 3  0,4 = 1,2 puncte
3. mare, neagră ....................................................................................................................... 0,1 puncte
Total 2,5 puncte
Subiectul al IV-lea
Se acordă câte 0,1 puncte pentru fiecare enunţ notat corect cu A sau F.
1. A
2. F
3. A
4. F
5. F
6. A
7. F
8. F
9. F
10. F
..............................................................................................................................10  0,10p = 1 punct
Total general 10 puncte
Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaţie se scad 0,1 puncte pentru fiecare
greşeală.

