Asociaţia InteligenT
în colaborare cu
Editura Nomina

Numele: _____________________________

CONCURSUL
comunicare.ortografie.ro

Şcoala de provenienţă: __________________

 evaluare gratuită 
Lucrarea conţine ……… pagini scrise.

Iniţiala prenumelui tatălui: _______________
Prenumele: ___________________________
____________________________________
Loc. _______ Jud. _____________________
înv./prof. _____________________________
Nume şi prenume
supraveghetori:

Semnătura

Disciplina: Limba şi literatura română
Etapa intermediară: aprilie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a IV-a
 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

45 de puncte

1. Citeşte lista de cuvinte de mai jos. Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două
linii substantivele proprii:
15 puncte
şarpe, lung, mic, sunt, bancă, premiant, mâine, vor, zbor, Andrei, Ştefan, Şerban, floare,
rouă, ou, arici, zburătăcit, privea, dimineaţă, an, ieri, Lizuca, pământ, plante, animale, creion,
brumărie, brutărie, Paul.

2. Completează următoarea invitaţie cu elementele corespunzătoare:

20 de puncte

......................................,
Te invit să participi la decernarea medaliilor, ........................, începând cu ora ......................
Te aştept la........, intrarea B, din parcul ............., strada .........................
Aştept confirmarea participării tale la ..........................
Te aştept cu mult drag,
....................................................
3. Scrie în dreptul fiecărei propoziţii felul acesteia (simplă sau dezvoltată).






Eu şi Victor mergem la şcoală.
Maria spală.
Mama coace un cozonac.
Noi ne uităm la televizor.
Afară plouă.

10 puncte

Subiectul al II-lea

45 de puncte

1. Alege din coloana din dreapta cuvântul potrivit pentru cel subliniat în propoziţiile date:
25 de puncte
Tu ai luat cartea de la bibliotecă?
Ţi-ai luat bluza?
Ce notă ai luat azi?
Mama a luat o pisică.
Bunica a luat o reţetă de la farmacie.
O fată a luat pisica de coadă.
El a luat caietul de pe jos.
Noi am luat autobuzul în ultimul moment.
Voi aţi luat panoul de pe perete.
Boala lui nu s-a luat.
Pata de cerneală s-a luat cu detergent.

2. Taie, cu o linie, forma greşită a următoarelor substantive:
















îngheţată/ înghieţată,
conpartiment/ compartiment,
grapefrutri/ grepfruturi,
tramvai/ tranvai,
abţibild/ abţipild,
ghiuvetă/ chiuvetă,
cearşaf/ ciarşeaf,
ghiaţă/gheaţă,
idee/ ide,
geacă/ giacă,
izlaz/ islaz,
cismar/ cizmar,
veşmânt/ veştmânt,
petic/ petec,
pulover/ pluovăr.

obţinut
împrumutat
îmbrăcat
primit
cumpărat
ridicat
apucat
ne-am urcat
prins
molipsit
înlăturat

20 de puncte

