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Subiecte pentru clasa a IV-a – varianta principală 
 
 

Subiectul I 2,5 puncte 
Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite şi rescrie forma corectă a textului. 
 

 „fetiŃa, văzând că ia loat unul dintre pantofi ei cei frumoşii, îi ceru mînioasă: 
— Dămi înapoi pantofu! 
— Ba nu Ńil dau, pentru că acum nu mai ieste al tău, ci al meu! 
— Eşti o finŃă foarte rea Ńipă dorothy. Nu ai nici un drept să îmi ei pantoful. 
— Ba uite că o săl păstrez, rânji la ia vrăjituarea. Şi întro zi o să pun mâna şi pe celălant.“ 

(Vrăjitorul din Oz, L. Frank Baum) 
 

Subiectul al II-lea 3,5 puncte 
Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos şi răspunde următoarelor cerinŃe: 
 

„Construită din bârne groase, îmbucate una în alta la colŃuri, în stilul caselor vechi din Bucovina, are o 
prispă joasă, podită, care mărgineşte faŃa şi laturile casei. Streaşina este largă, cât să acopere şi să apere prispa 
de ploaie.  

Privită de departe, căsuŃa nu pare să aibă mai mult de două odăiŃe şi o săliŃă la mijloc. Uimit, constaŃi 
însă că parterul este o singură încăpere mare, bine compartimentată, cu colŃul pentru gătit, colŃul pentru servit 
masa, colŃul pentru activităŃi gospodăreşti, colŃul de odihnă, cu două scaune, balansoar şi scară de lemn, care 
duce în pod. Acolo sunt dormitoarele. Multe lămpi sunt aşezate pe pereŃii încăperii, o străveche maşină de 
cusut stă într-un colŃ, o albie de tablă şi un zolitor stau lângă perete, scaune curbate, diverse unelte casnice, 
duşumeaua din scânduri late şi trainice de stejar. Seamănă atât de mult cu casele bunicilor noştri! Câteva 
mobile fac diferenŃa…” 

 
a) Scrie câte un cuvânt, care să aibă acelaşi sens cu termenii subliniaŃi.  
b) Alcătuieşte câte două enunŃuri, în care cuvintele scrise îngroşat în text să aibă sensuri diferite. 

 
Subiectul al III-lea 2 puncte 
Scrie un text de 4-5 rânduri, în care să prezinŃi un muzeu pe care l-ai vizitat.    
 
Subiectul al IV-lea  1 punct 
Notează în casetă A, dacă răspunsul este adevărat, şi F, dacă răspunsul este fals. 
 
• Verbul este partea de vorbire care arată cum este pronumele.  � 
• Verbul, ca şi pronumele, are trei persoane şi forme diferite pentru plural şi singular. � 
• Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea numerică a obiectelor.  � 
• Merg este forma verbului a merge la viitor. � 
• Adjectivul nu se acordă cu substantivul pe care îl determină. � 
• Bun şi rău sunt verbe. � 
• Verbul este partea de propoziŃie care se acordă cu subiectul. � 
• Ea este pronume personal. � 
• Merg este o formă a verbului la trecut. � 
• O propoziŃie simplă este formată din subiect şi predicat. � 
        
 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 
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Bareme de corectare pentru clasa a IV-a 
 

 
Oficiu .................................................................................................................................................. 1 punct 
 

Subiectul I 
Pentru transcrierea textului ....................................................................................................... 0,5 puncte   

    Se acordă câte 0,1 puncte  pentru fiecare cuvânt corectat şi pentru semnul exclamării.  
    ,,FetiŃa, văzând că i-a luat unul dintre pantofii ei cei frumoşi, îi ceru mânioasă: 

— Dă-mi înapoi pantoful! 
— Ba nu Ńi-l dau, pentru că acum nu mai este al tău, ci al meu! 
— Eşti o fiinŃă foarte rea! Ńipă Dorothy. Nu ai niciun drept să îmi iei pantoful. 
— Ba uite că o să-l păstrez, rânji la ea vrăjitoarea. Şi într-o zi o să pun mâna şi pe celălalt.” 

 ............................................................................................................................. 20 × 0,1 p = 2 puncte 
 

Total 2,5 puncte 
 
Subiectul al II-lea 

a) 0,25p × 4 = 1 punct 
Se acordă 0,5 puncte pentru un sinonim corect.  
odăiŃă – cămăruŃă; odăiŃe – cămăruŃe; 
compartimentată – împărŃită;  

albie – cadă, vană, copaie; 

străveche – arhaică, milenară, imemorială, seculară. 
 .................................................................................................................................... 4 × 0,5 p = 2 puncte 
b) Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare enunŃ corect.  .............................................. 0,5p × 3 = 1,5 puncte 

 

Total 3,5 puncte 
 

Subiectul al III-lea 
Se acordă 2 puncte pentru alcătuirea corectă a textului şi aşezarea lui în pagină. 
1 punct pentru prezentarea muzeului; 
0,5 puncte pentru coerenŃă în exprimare, ordonarea logică a enunŃurilor; 
0,5 puncte pentru aspect, corectitudine, punctuaŃie. 

 

Total 2 puncte 
 
Subiectul al IV-lea 
Se acordă câte 0,1 puncte pentru fiecare enunŃ stabilit corect. 
F;  A;  A;  F;  F;  F;  F;  A;  F;  A. 
 ................................................................................................................................... 10 × 0,10p = 1 punct 

 
 

Total general 10 puncte 

 
Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaŃie se scad 0,1 puncte pentru fiecare 
greşeală. 

 


