
OLIMPIADA PENTRU CICLUL PRIMAR  

„AI CARTE, AI PARTE” 

LIMBA ROMÂNĂ 

clasa a IV – a 

varianta a III-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru efectiv: 60 minute 

 

SUBIECTELE 1 – 8 (40 puncte) 

 

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

rezolvat se obţin 5 puncte.  

 

1. Găsește enunțul scris corect. 

a. Desigur, ce-l mai bun a fost felicitat. c. Nu știu ce-a căutat în pădure. 

b. Cartea e ce-a mai mare avuție d. Nu știa cel așteaptă după vacanță. 

 

2. Transformă enunțul Aseară nu au ajuns doar dânșii la locul stabilit. în propoziție simplă 

a) Aseară au ajuns. 

b) Nu au ajuns dânșii. 

c) Au ajuns dânșii. 

d) Au ajuns. 

 

3. Boierii de la masă aveau haine aurite și pelerine de catifea roșie. Acest enunț conține:  

 

a. cinci substantive, două adjective, un verb;  c. patru substantive, trei adjective, un verb;  

b. două verbe, cinci substantive, două 

adjective;  

d. trei substantive, două adjective, un verb.  

 

4. Descoperă enunțul în care Cătălina are rol de subiect 

a) Rochițele Cătălinei sunt noi. 

b) Va veni cu noi doar Cătălina. 

c) Bunica o privește pe Cătălina. 

d) La Cătălina venise un musafir. 

5. Alege forma corectă a adjectivelor din enunțurile de mai jos: 

 În mijlocul grădinii crește o tufă de trandafiri (roșie).  

 Copiii (zglobiu) se joacă în parc. 

 Razele (auriu) pătrund în camera mea. 

 Norii (cenușiu) au împânzit cerul. 

 

a. roșii, zglobi, aurii, cenuși c. roșii, zglobii, aurii, cenușii  

b. roșie, zglobiii, aurie, cenușii  d. roși, zglobi, auri, cenuși.  



6. Cuvintele care fac parte din aceeași familie de cuvinte a cuvântului „carte” sunt: 

a. cară, cărat                                            c. cărturar, cărțulie 

b. cărți, cerute                                         d. cartelă, cărunte 

 

7.  Numeralul din enunțul ,,Cartea are 182 de pagini.” se scrie corect astfel: 

                   a) osută optzeci și doi;                c) o sută optzeci și două; 

                   b) o sută optzeci și doi;               d) o sută opt zeci și două. 

 

 

8. Treceți la numărul plural cuvintele din propoziția: ,, Plumburiul nor s-a ivit.” 

       Varianta corectă este: 

a) Plumburii nori s-au ivit.         c) Plumburiii norii s-au ivit. 

b) Plumburii norii s-au ivit.        d) Plumburiii nori s-au ivit. 

 

SUBIECTELE 9-12 (20 puncte) 

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

răspuns corect valorează 5 puncte. 

 

 9. În propoziţia: Să nu fii trist în această zi! verbul este scris greşit. 

 

10. În propoziția „În grădina lui Vlad cresc multe flori mirositoare.“  sunt  4 substantive. 

 

11.Cuvântul „frumos” în propoziția „Fetița scrie frumos cu stiloul primit în dar.” este adjectiv. 

 

12. “Sunt” este formă verbală de singular, dar şi de plural. 

 

 

SUBIECTELE 13-15 (30puncte) 

13.  În exemplul Nu-i nimeni mai bun decât tine.   – i este ……………………….. 

14. În propoziția: „Pantofii din piele de culoare maro ai copilului Mariei sunt noi.”  

găsim ..............  substantive. 

 

15. Citește textul: 

Necăjită, fetița o luă pe lângă apă și întâlni un pom. Se rugă de el. 

- Pomule dragă fi bun și apleacăți crengile să mă prind de ele și să trec dincolo! 

- Le-oi pleca, se învoi pomul, dacămi ve-i spune pe nume? 

- Păi, nuți spun pom, întrebă fetița? 

- Nu! râse pomul. 

    

 Am descoperit ................greșeli de ortografie și ...................greșeli de punctuație. 



Barem de corectare  

Clasa a IV - a 

Exercițiul  Răspuns  Nr. puncte 

1. c 5p. 

2. b 5p. 

3. a 5p. 

4.  b 5p.  

5 c 5p. 

6 c 5p. 

7 c 5p. 

8 d 5p. 

9 Fals 5p. 

10 Fals 5p. 

11 Fals  5p. 

12  Adevărat  5p. 

13 verb 10p. 

14 5 subst. 

pantofii, piele, culoare, copilului, Mariei  

5x2=10p 

15 Necăjită, fetița o luă pe lângă apă și întâlni un 

pom. Se rugă de el.(:) 

- Pomule dragă (,)fii bun și apleacă(-)ți crengile 

să mă prind de ele și să trec dincolo! 

- Le-oi pleca, se învoi pomul, dacă(-)mi ve-i 

spune pe nume?(.) 

- Păi, nu(-)ți spun pom,(?) întrebă fetița?(.) 

- Nu! râse pomul. 

 

Cinci cuvinte scrise greșit și cinci greșeli de 

punctuație. 

 

10x1=10p 

Total: 90p.+10 p. oficiu=100 

 


