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PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a IV-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
Subiectul I

20 de puncte

Citeşte enunţurile de mai jos şi completează spaţiile libere cu următoarele ortograme:
mi-au, miau, v-a, va, neam, ne-am, i-au, iau, la, l-a.
............... apărut nişte pete de la soare.
.............., făcu pisica după ce primi mâncarea de la Sergiu.
............... ploua mâine.
Tata .............. spus o poveste frumoasă despre urşi.
.............. luat bilete la film.
Romanii erau un .............. de oameni viteaz.
.............. cinci kilograme de prune?
.............. dat câteva probleme pe care nu ştia să le rezolve.
.............. este o notă muzicală.
.............. văzut la colţ.

Subiectul al II-lea

15 puncte

Scrie cuvinte cu sens opus, pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
 bun;
 cheltuitor;
 tare;
 priceput;
 des;
 nemulţumit;
 repede;
 politicos;
 minciună;
 a câştiga.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Subiectul al III-lea

35 de puncte

Completează enunţurile cu forma corectă:
 Mihai este (de origine) ……………………… din Iaşi.
 Bunica a găsit actul (autentic)……………………….
 Cu noi, el se comportă (prietenos) ……………………
 A lipsit de la şcoală deoarece a avut o problemă (în familie)
………………
 Georgiana este o patinatoare (excepţională) ………
 Prăbuşirea vechiului zid era (inevitabilă) ……………
 Indiferent de situaţie, Alex este (unit) ..…………… cu sora lui.
Subiectul al IV-lea

solitar
originar
familiar
eminent
solidar
original
familial
iminent

20 de puncte

Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
 Primăvara adunăm recoltele.
 Propoziţia Iarna este un fenomen care ţine din ianuarie până în iulie. este o
propoziţie dezvoltată.
 Enunţul — Ai învăţat azi? întrebă mama., este format din mai multe
propoziţii.
 Propoziţia Eu merg. este o propoziţie simplă.
 Trei este mai mare decât doi, dar mai mic decât cinci.
 Propoziţiile Eu merg., Eu stau cu tine. sunt propoziţii simple.
 Propoziţia Noi tranversăm pe culoarea verde. este corect scrisă.
 La sfârșitul unei propoziţii exclamative se pune semnul întrebării.
 O propoziţie simplă este formată dintr-un subiect (S) şi un predicat (P).
 O zi are douăzeci şi patru de ore, iar o oră şaizeci de minute.












