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PROBĂ SCRISĂ 
 

Subiecte pentru clasa a IV-a 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Timpul de lucru este de 60 de minute.  
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos. 

 
 

I. A. Citeşte cu atenŃie textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite în text. Scrie, 
sub text, forma lor corectă.  20 de puncte 

 
Ci-că iera o dată întrun sat un om grozav de leneş; de leneşi ce era, nici înbucătura 

din gură nu şio mesteca. Şi satu, văzînd kă acest om nu se dă la muncă niciîn ruptu 
capului, hotărâ săl spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire şi altora. Se aleg vreo 
doi oamenii din sat şi se duce la casa leneşului, âl i-au pe sus şi hai cu dînsul l-a locul de 
spînzurătoare.  

(text adaptat după Povestea unui om leneş, de Ion Creangă) 
 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Lucrarea conŃine ……… pagini scrise. 

Numele:  _____________________________  

IniŃiala prenumelui tatălui: _______________  

Prenumele:  ___________________________  

Şcoala de provenienŃă: __________________  

 ____________________________________  

Loc.  _______  Jud. _____________________ 

înv./prof. _____________________________  

 

Nume şi prenume 

supraveghetori: 

Semnătura 

  

  

 



      
 
 
B. Transformă propoziŃiile simple date în propoziŃii dezvoltate, prin adăugarea unor 

părŃi secundare de propoziŃie, conform schemei următoare: 10 puncte 
Păsările se întorc. 
Mugurii se deschid. 
 
S      A      P      C 
s.c.  adj.    v.    s.c 
 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 
C. Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos, apoi răspunde fiecărei cerinŃe:  30 de puncte 
 
„Noul domnitor, cu faŃa sa plăcută, aspectul său tineresc, expresia calmă şi hotărâtă 

încântă mulŃimea, care îl privea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa. Colonelul Cuza are 
(...) una dintre calităŃile cele mai rare şi, în consecinŃă, cea mai preŃioasă, sinceritatea. Am 

găsit la el de asemenea bunul simŃ şi modestia. Ar fi omul nou pe care îl cere situaŃia sa 
nouă (...). Un om cinstit, plin de dragoste pentru Ńara sa, foarte hotărât să pună în practică 
Unirea şi ideile sale de reformă şi progres.” 

(Beclard, consul francez la Bucureşti, 1859) 
 

• Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare cuvânt îngroşat în textul 

dat.   10 puncte 
 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 



• Alcătuieşte câte două propoziŃii în care cuvintele subliniate în textul dat să aibă 
sensuri diferite.   10 puncte  
 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

• Formulează întrebarea potrivită pentru  enunŃul: 

Colonelul Cuza are (...) una dintre calităŃile cele mai rare şi, în consecinŃă, cea mai 
preŃioasă, sinceritatea.  10 puncte 

                                
 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 
II. A.  Citeşte, cu atenŃie, textul, apoi cele patru enunŃuri notate după acesta; încer-

cuieşte numai enunŃul care se regăseşte în textul dat: 10 puncte 
 
(...) ProstuŃul ajunse într-un oraş unde domnea un rege, care avea o fată, iar ea era 

atât de serioasă, încât nimeni nu o putea face să râdă. De aceea regele dăduse o lege că 
acela care avea să o facă să râdă, trebuia să o ia de soŃie. Când auzi aşa lucru, ProstuŃul 
se duse cu gâsca şi procesiunea în faŃa Regelui. Când fiica regelui îl văzu pe el împreună 
cu cei şapte prieteni fugind unul în spatele celuilalt, începu să râdă zgomotos, fără să se 
mai poată opri. Atunci Regele îi spuse băiatului că trebuie să o ia de soŃie, însă pentru 
asta ar fi bine să mai facă faŃă unor probe. Una dintre acestea suna cam aşa: el singur 
sau împreună cu oricine din împărăŃie trebuia să bea o pivniŃă întreagă de vin. Atunci, 
ProstuŃul se gândi să cheme în ajutor omuleŃul cel cenuşiu, căci sigur putea îndeplini 
porunca. Nici nu stătu pe gânduri şi plecă în pădure. Aici se întâlni cu un bărbat tare 
posomorât. Îl întrebă, repede, ce are, iar acesta îi spuse că îi este atât de sete, încât 
nimeni şi nimic pe lumea asta nu poate să îl ajute. Când îl auzi, ProstuŃul îl îmbrăŃişă şi îi 
povesti ce necaz are el. Pe loc omul se hotărî să îl urmeze la rege. 

(Adaptare după Gâsca de aur, de Jacob si Wilhelm Grimm) 
 

• ProstuŃul era un tânăr care se plimba hai-hui prin lume. 
• Într-o bună zi, ProstuŃul ajunse la curtea unui Rege, care îi ceru să îl ajute într-o 

problemă. 
• Măritul Rege îi ceru să facă faŃă unor probe destul de dificile. 
• Nici nu stătu pe gânduri şi plecă în pădure. 



B. Citeşte cu atenŃie textul de mai jos şi ordonează propoziŃiile în aşa fel încât să aibă 
sens, apoi rescrie textul. 

20 de puncte 
 

După Unirea Principatelor Române, la 24 Ianuarie 1859, şi construirea statului na-
Ńional român, Bucureştiul devine, din 1862, capitala Ńării şi cel mai mare centru eco-
nomic, politic şi cultural al României.  

În timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Bucureştiul cunoaşte o 
mare înflorire. După anul 1800 începe modernizarea oraşului. În 1814 se introduce ilumi-
natul străzilor cu felinare, iar în 1824 încep lucrările de pavare cu piatră a arterelor 
principale. 

Oraşul datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea, când la adăpostul întăririlor 
ridicate de Mircea cel Bătrân, piaŃa periodică Ńinută aici s-a transformat într-un târg. 

Din Bucureşti, în 1594, Mihai Viteazul porneşte lupta împotriva turcilor. Ocupat 
temporar de turci în 1595, Curtea Domnească a fost arsă. 

 În 1459, Bucureştiul era deja oraş, iar Vlad łepeş a reconstituit Curtea Domnească, 
având aspect de cetate, pe malurile DâmboviŃei, unde şi-a mutat reşedinŃa. 

 (text adaptat după Din istoria Bucureştiului) 
 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Total 90 de puncte + 10 de puncte din oficiu  


