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CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a IV-a 

24.03.2018 

 

 

SUBIECTE:        Varianta 2 

 

I. (50 puncte) Amicul Creion se pregăteşte să obţină un post în „Atelierul 

cuvintelor”. Te roagă să-l ajuţi să transcrie pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului 

şi litera răspunsului corect (Exemplu: 1. f ): 

1. Exprimarea corectă este: 

a. Porţile şcolii sunt largi deschise.  c. Porţile şcolii sunt larg deschise. 

b. Porţile şcolii sunt largi deschisă.  d. Porţile şcolii sunt larg deschisă. 

2. Înţelesul cuvântului „poale” nu poate fi: 

a. marginea unei păduri situate mai în vale;  c. pragul de jos al unei uşi; 

b. partea de jos a unui deal sau a unui munte; d. partea de jos a coroanei   

unui copac. 

3.  „-i” are rol de pronume personal în exemplul: 

a. Copilu-i prietenul lui cel mai bun.   c. Ce-i cu tine astăzi? 

b. Tare-i mai place minciuna!    d. Unde-i linişte, nu sunt copii. 

4.  Substantivul „corn” are, pentru numărul plural: 

a. o formă;       c. 3 forme; 

b. 2 forme;       d. 4 forme. 

5. În enunţul: „Dânsa este diriginta mea.”, cuvântul „dânsa” este: 

a. pronume personal;     c. prenume; 

b. pronume personal de politeţe;   d. substantiv comun. 

6. Substantivul „floare” este însoţit în propoziţia de mai jos de: 

a. un adjectiv;      c. trei adjective; 

b. două adjective;      d. adjective. 

Gingaşa floare albă şi parfumată a ghiocelului şi-a deschis petalele. 
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7. Cuvântul „bătrân” nu este adjectiv în exemplul: 

a. Lângă omul bătrân este un loc liber.  c. S-au odihnit sub un copac bătrân. 

b. Pare a fi un copil bătrân.   d. Am vorbit recent cu un bătrân. 

8. Propoziţia în care s-a strecurat o greşeală este: 

a. Raţa are pene lucii.    c. Camera luci de curăţenie. 

b. Colierul lucii în bătaia soarelui.  d. Eu lucii în oglinda de cristal. 

 

9. Completarea expresiei: „şi-a luat .................... la purtare” este: 

a. gura;  b. paltonul;  c. nasul;  d. picioarele. 

 

10.  Oameni cu cap sau ....................... 

a. căpetenii; b. înţelepţi;  c. căpcăuni;  d. încăpăţânaţi. 

 

 II. (40 puncte) Creionaşul te mai roagă să scrii caligrafic o compunere al 

cărei început este cel de mai jos: 

 

Lumina palidă a înserării învăluie satul de la marginea pădurii în care se 

împletesc miresmele pământului reavăn şi ale muguraşilor abia iviţi.  

 De ieri sunt la bunici. Admir împreună cu ei grădina frumos greblată la care am 

muncit împreună. 

 Din aer ........ 

 

 Cerinţe: 

1. Între începutul compunerii şi ideile dezvoltate trebuie să existe o legătură. 

2. Să respecţi părţile unei compuneri. 

3. Să te exprimi clar şi corect. 

4. Să foloseşti corespunzător punctuaţia şi ortografia. 

5. Să alegi cu grijă cuvinte şi expresii frumoase. 

6. Să dai compunerii un titlu potrivit. 

  

 Atelierul cuvintelor a mai descoperit un copil talentat şi isteţ: acela eşti tu! 

Felicitări!        

                                                                                                                          

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Se acordă 10 puncte din oficiu. 

          Timp de lucru: 90 de minute    
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CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a IV-a 

24.03.2018 

 

 

Barem de corectare:        Varianta 2 

 

 

SUBIECTUL I (10 x5p =50p): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c c b c a c d b c b 

 

SUBIECTUL II (40 p): 

 

Scriere caligrafică 10p 

Aşază corect textul în pagină   5p 

Între începutul compunerii şi ideile dezvoltate 

este legătură. 

  5p 

Respectă părţile unei compuneri   5p 

Se exprimă clar şi corect   5p 

Alege cu grijă cuvinte şi expresii frumoase   5p 

Dă compunerii un titlu potrivit   5p 

TOTAL 40p 

 

 Se scad 0,5 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie şi 0,25 puncte pentru 

fiecare greşeală de punctuaţie. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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