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CONCURSUL JUDETEAN DE LIMBA ROMÂNĂ ,, SORIN SIMION” 
PITESTI, 14 APRILIE 2018 

CLASA a IV-a 
1. Citește cu atenție textul de mai jos: 
 

    S-a desfăcut din mugur, într-o dimineață caldă a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de 

soare s-a împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea acelei atingeri. 

    Ziua întâi i s-a părut scurtă și apropierea nopții o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu să se 

zgribulească, să se vâre între celelalte și să aștepte, ațipind, până a doua zi, venirea soarelui. 

   Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii, până sus, pe cer! Raza se coborî din 

nou și toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului. 

   În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai 

în vârf. De deasupra îi cădea lumină, dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, 

singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor. 

    Un ciripit străin o miră și cea dintâi rândunicǎ, venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată, 

înconjură copacul de câteva ori, cu strigăte de bucurie, apoi se așeză pe streașina casei, cântând 

mereu... 

                                                                                                              (Emil Gârleanu,  Frunza ) 
     Cerințe: 
a) Precizează câte un cuvânt cu înțeles  asemănător pentru următoarele cuvinte din text: „mâhni”, 
„văzduhului”, „colbul”, „mireasma”, „singuratici”.                                                                                (5 puncte) 
b) Precizează câte un cuvânt cu înțeles  opus pentru următoarele cuvinte din text: „fericirea”, „nopții”, 
„stăpânitorul”, „străin”,„mereu”.                                                                                                             (5 puncte) 
c)Transformă urmatoarele substantive în verbe: „mugur”, „noapte”, „revărsare”, „mireasmă”, „săgeată”.           

(5 puncte) 
d)Scrie șase cuvinte înrudite ca înțeles cu cuvântul “frunză”.                                                              (6 puncte) 
e)Analizează gramatical cuvintele îngroșate din text.                                                                           (4 puncte) 
f)Scrie un enunț în care cuvântul „străin” să fie altă parte de vorbire decât cea întalnită în text. 
Precizează în paranteză felul acesteia.                                                                                                     (5 puncte) 
           
 
2.a)Construiește cinci  enunțuri în care verbul “a da” să aibă sensuri diferite.                                 (5 puncte) 
   b)Inlocuieste urmatoarele expresii cu un singur verb: “a da navala”, “a da de veste”, a da foc”, “a da de 
urma”, “a da in floare”.                                                                                                                               (5 puncte) 
            
3. Scrie  câte două  enunțuri din care să reiasă  sensurile cuvintelor “ rod” si “deși” , apoi explică-le în 
paranteză.                                                                                                                                                      (8 puncte) 
 
4.Formulează enunțuri în care să utilizezi, pe rând, urmatoarele ortograme:  ai/a-i, nicio/nici o, 
întruna/într-una.                                                                                                                                       (12 puncte) 
           
 5. Continuă textul de mai sus cu 15- 20 de rânduri, în care să redai  dialogul dintre  frunză  si  rândunică. 
Scrie un titlu potrivit compunerii!  
                                                                                                                                                                       (30 puncte) 
Se vor acorda 10 puncte din oficiu. 
Timp de lucru 2 ore.   


