
OPLIMPIADA PENTRU CICLUL PRIMAR  

„AI CARTE, AI PARTE” 

LIMBA ROMÂNĂ  

 clasa a IV-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru efectiv: 60 minute 

 

SUBIECTELE 1 – 8 

Fiecare exerciţiu are o singură variantă de răspuns corectă. Pentru fiecare exerciţiu corect 

rezolvat se obţin 5 puncte. 

1. Descoperă enunțul scris corect: 

A. L-a chemat la ea pentru al felicita.             B.  L-a chemat l-a ea pentru a-l felicita. 

C.  L-a chemat la ia pentru a-l felicita.            D.  L-a chemat la ea pentru a-l felicita. 

 

2. Găsește enunțul în care „i” este verb: 

A. Aproape că-i venea să plângă.                     B. I se înroșiseră ochii de plâns. 

C. Nu mi-a spus că-i plângăcios.                      D. Nu i se vedeau ochii plânși. 

 

3.Cuvântul „vin”este substantiv în propoziţia:  

A.Vin în vacanţă la tine.                                              B.Bunicul a făcut un vin roşu aromat. 

C.Vin  azi la tine?                                                         D.Vin degrabă. 

 

4.Seria de cuvinte care conţine doar adjective: 

A.scrie, aşteaptă, vine,frumos                               B.înalt, chipeş, scund, citeşte 

C.gingaş, plăpând, aleargă, stă                               D.alb,rotund,harnic,cald 

 



5. În care propoziție nu avem pronume personal? 

A. Nu dorește o geantă nouă.                            B.  Nouă ne plac excursiile 

C.  Îți cumpăr pantofi noi.                                  D.  Noi toți am luat nota nouă. 

 

6. În propoziția „Afară ninge.” subiectul este: 

A.  afară                                                                  B.  subînțeles din context 

C.  nu are subiect                                                    D.  Ninge 

 

7. S-a folosit virgula în propoziția ,, Grăbește– te spre casă, copile ! ” 

A. între cuvintele unei enumerări ;                          B. după cuvântul ,, casă ” ; 

C. pentru a separa o explicație;                                D. pentru a separa numele persoanei strigate;  

 

8. În propoziția ,, Albinele vor zbura prin pomii înfloriți. ” , cuvântul analizat corect este: 

A. albinele = substantiv propriu, numărul plural, genul feminin;  

B. vor zbura = verb, persoana a III-a, numărul plural,  timpul viitor; 

C. pomii = substantiv comun, numărul pural,  genul neutru; 

D. înfloriți = verb, persoana a II-a, numărul plural, timpul prezent; 

 

SUBIECTELE 9-12 

Notează cu A, dacă răspunsul este adevărat şi cu F, dacă răspunsul este fals. Fiecare răspuns 

corect valorează 5 puncte. 

 9.Enunţul  este scris corect?”Să fi cuminte!”(    )                                             

10.Cuvântul „fii” în propoziția „Ce fii de ispravă are vecinul!” este substantiv.(   ) 

11. ,, În noaptea neagră ca tăciunele, pinguinul mititel coborî spre valurile zgomotoase și 

înspumate de la malul mării. ” – În această propoziție sunt 6 substantive și 5 adjective.        (   ) 

12. În enunțul  “Cuibu-i pe mușuroi.”  i- este aceeași parte de vorbire precum în enunțul 

                         “Și-a facut un cuib ca să nu i-l înece ploile.”                                          (   ) 

 



SUBIECTELE 13-15 

Răspunsurile se completează pe spaţiile punctate. Fiecare răspuns corect valorează 5 puncte 

 

13.Precizează câte substantive şi câte adjective întâlneşti în următoarele versuri: 

„- Oare-a nins? 

E un fulg şi-i cel dintâi 

Şi aduce-n vânt ninsoare, 

Drumuri albe peste noi, 

Râs curat în ochii tăi, sănioare… 

 

14.Ce parte de vorbire este fiecare cuvânt subliniat? 

 Când vii pe la noi?                    (....................................) 

 Pisica a născut pui vii?              (....................................) 

 

15. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare cuvânt subliniat.  

 Nouă ne plac clătitele cu gem. (....................) 

 Nouă se scrie ușor. (....................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM: 

1-d 

2-c 

3-b 

4-d 

5-a 

6-c 

7-d 

8-b 

9-F 

10-A 

11-F 

12-F 

13- 7 substantive/2 adjective 

14 -verb/adjectiv 

15- pronume/numeral 

 

 

 

 

 


