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CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a IV -a
SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II se scrie numai răspunsul fiecărui
exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.

SUBIECTUL I ( 20p )
La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare cuvântului care nu are acelaşi înţeles
cu celelalte trei cuvinte.
(4p) 1) a) cuviincios
(4p) 2) a) acuţit
(4p) 3)

a) curaj

b) politicos
b) tăios
b) vitejie

c) respectuos

d) obraznic

c) bont

d) pătrunzător

c) neînfricare

d) frică

(4p) 4) a) a afirma

b) a declara

c) a spune

d) a nega

tinereţe

b) copilărie

c) adolescență

d) bătrânețe

(4p) 5) a)

SUBIECTUL II ( 40p )
Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare.

Scrieţi câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare cuvânt de mai jos:
(4p) 1)

bun.....................................................................................................................................

(4p) 2)

corect....................................................................................................................................

(4p) 3)

bătrâneţe................................................................................................................................

(4p) 4)

sus.................................................................................................................................

(4p) 5)

prefăcătorie...........................................................................................................................

(4p) 6)

curaj.................................................................................................................................

(4p) 7)

frig ..............................................................................................

(4p) 8)

a merge ................................................................................

(4p) 9)

dur...................................................................................................................................

(4p) 10)

alb.................................................................................................................................... .

SUBIECTUL III ( 15p )
Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
1. Completaţi spaţiile libere cu formele corecte ale cuvintelor

m-ai / mai,

folosind fiecare cuvânt o singură dată.
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sa / s-a,

(1p)

Eleva ....................dus la toate orele de matematică.

(1p) Mama ...................nu a venit la şedinţa cu părinţii.
(1p) Să ......................lucrăm câteva exerciţii azi.
(1p) Nu ....................trezit la timp ca să plec la şcoală.
2. Scrieţi două propoziţii dezvoltate având ca subiect gramatical substantivul “ vacanţa”.
(1p) a) ...................................................................................................................................................
(1p) b) ..................................................................................................................................................
3. Transformaţi cele două propoziţii dezvoltate de la subpunctul anterior, în propoziţii
(1p) simple:
a) ....................................................................................................................................................
(1p) b) ....................................................................................................................................................
4. a)Scrieţi două propoziţii în care cuvântul “nouă” să fie pe rând adjectiv şi numeral:
(1p) Adjectiv...........................................................................................................................................
(1p) Numeral...........................................................................................................................................
b) Scrieţi două propoziţii în care cuvântul “repede” să fie pe rând adjectiv şi adverb:
(1p) Adjectiv...........................................................................................................................................
(1p) Adverb ............................................................................................................................................
5. Subliniaţi cuvântul scris corect:
(1p)

a) alee / aleie

(1p)

b) coperare / cooperare

(1p)

c) cunoştinţe / cunoştiinţe
SUBIECTUL IV ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
Compuneţi un bilet de cinci-şase rânduri, în care să vă anunţaţi prietenul de aniversarea apropiată
a zilei de naştere. În bilet trebuie:

(4p) - să respectaţi formula de adresare
(4p) - să respectaţi numărul de rânduri
(2p) - să respectaţi regulile de ortografie
(2p) - să respectaţi regulile de punctuaţie
(3p) - să recunoaşteţi şi să subliniaţi în textul alcătuit: un verb, un pronume, un adjectiv.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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