
 
Concursul Judeţean de Limbă, Comunicare şi Literatură Română 

pentru elevii de clasa a IV-a „Ionel Teodoreanu” - mai 2022 
Varianta 1 

 
 Citeşte cu atenţie textul următor, apoi privește tabloul alăturat, realizat de Eduard 
Swoboda, pentru a răspunde cerinţelor formulate în continuare: 
 
 „Finn îl auzi pe Orlando aterizând pe 
balustrada de la etaj. Puse cartea sub braț și urcă 
la el în cameră. Deschise ușa de la balcon și-l 
lăsă să intre. 
- Ce-ai acolo? întrebă dragonul curios, 
încolăcindu-se în fotoliul de la picioarele patului. 
- O carte veche de povești, spuse Finn. Tata 
a spus că îmi citea mama din ea când eram mic. 
Se trânti în pat și deschise cartea: Zeița cu ochii 
de azur*, citi el primul titlu. Răsfoi mai departe. 
Șiretlicul lui Eurus. Benadiktși Alvilda. 
Pff…legende! 
 Titlurile îi păreau oarecum cunoscute, însă 
nu-și amintea despre ce e vorba în povești. Nu 
și-o amintea nici măcar pe mama lui citindu-i 
din ele. Când întoarse ultima filă, o hârtie 
împăturită alunecă dintre pagini. Un dar 
amăgitor, citi el titlul poveștii. 
 Luă hârtia împăturită și o desfăcu plin de 
curiozitate. Arăta ca o pagină dintr-o carte 
veche. Hârtia era îngălbenită pe margini, iar 
literele aurii licăreau stins. Erau câteva rânduri, 
aranjate ca o strofă. Scrisul era regulat, aproape 
caligrafic. Mai ales prima literă era foarte atent 
desenată, cu înflorituri. Cineva își dăduse silința. 
Puse foaia lângă el pe pat, fiindcă poeziile îl 
plictiseau îngrozitor. 

- Nu vrei mai bine să citim o poveste? îl 
întrebă el pe Orlando, care picotea în fotoliu. 

- Nu zic nu, spuse dragonul pe jumătate 
adormit. 

- Bun! Ia fii atent!” 
(K. J. Mecklenfeld, Cartea Miracolelor)

    (Eduard Swoboda, Micul cititor) 

*azur - albastru-deschis 
 
Subiectul I (30 de puncte): 
Imaginează-ți că te-ai întors împreună cu dragonul dintr-o călătorie într-un ținut îndepărtat! Valorificând 
sugestiile textului și ale imaginii date, redactează o compunere de cel puțin 20 de rânduri cu titlul Un dar 
amăgitor, în care să povestești o întâmplare neobișnuită trăită pe tărâmul zeiței cu ochii de azur. 

Pentru obţinerea punctajului acordat, vei avea în vedere: 
─ adecvarea conţinutului lacerinţă; 
─ îmbinarea narațiunii la persoana I cu descrierea și cu dialogul; 
─ utilizarea următoarei secvențe în cuprinsul compunerii: Hârtia era îngălbenită pe margini, iar 

literele aurii licăreau stins., pe care o vei sublinia. 



 
Subiectul al II-lea (60 de puncte): 

 
1. Notează câte un sinonim (cuvânt cu înțeles asemănător) potrivit sensului din text al cuvintelor 
subliniate în enunțul: Titlurile îi păreau oarecum cunoscute, însă nu-și amintea despre ce e vorba în 
povești. 

(8 p.: 2 x 4p.) 
 
2. Alcătuiește câte un enunț cu perechile de ortograme ale următoarelor cuvinte din text: câteva, fiindcă.
           (8 p.: 2 x 4p.) 
3.Transcrie, pe foaia de concurs, varianta de răspuns pe care o consideri corectă: 
 A. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria: 
 a. cu-rio-zi-ta-te, și-re-tlic; 
 b. cu-ri-o-zi-ta-te, și-re-tlic;  
 c. cu-ri-o-zi-ta-te, și-ret-lic. 
 
 B. Fac parte din familia lexicală a cuvântului  îngrozitor toți termenii din seria: 
 a. groază, cumplit; 
 b. îngroșare, îngrozire; 
 c. groază, îngrozire. 
 
 C. Adjectivul veche este utilizat cu forma potrivită în enunțul: 
         a. Răsfoia filele cărții veche. 
         b. Răsfoia filele vechei cărți. 
         c. Răsfoia filele cărții vechi. 
 
 D. Enunțul Ce-ai acolo? întrebă dragonul cel curios, încolăcindu-se în fotoliul de la picioarele 

patului. conține: 
            a. două verbe, patru substantive și un adjectiv; 
            b. trei verbe, patru substantive și un adjectiv;  
            c. două verbe, trei substantive și două adjective. 
 
 E. În enunțul Băiatul îi va citii dragonului o poveste încîntătoare, alungînd-ui somnul. există: 
 a. patru greșeli; 

b. două greșeli; 
 c. trei greșeli. 

(20 p.: 5 x 4 p.) 
4. Precizează ce reprezintă ca parte de vorbire fiecare dintre cuvintele subliniate în text. (12p.: 4x3p.) 
 
5. Alcătuiește o propoziție dezvoltată, interogativă, despre copilul din imaginea dată, în care să incluzi un 
substantiv propriu cu rol de subiect și un verb la timpul viitor cu rol de predicat.   (12p.: 4x3p.) 
 
 
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 de puncte pentru redactarea întregii lucrări: 
coerența exprimării, proprietatea termenilor, ortografie, punctuaţie, lizibilitate, așezarea în pagină, 
respectarea, în compunere, a limitei minime de rânduri indicate.  
Din oficiu: 10 puncte. Total: 120 de puncte.  
Timp de lucru: 45 de minute. 
 
 

 
 SUCCES! 


