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Concursul Judeţean  

“UNIVERSUL CUVINTELOR” 

25. 02. 2023 

Clasa a IV-a 
Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Timp de lucru:  2 ore  

           Se acordă 10 puncte din oficiu.    

  

            Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă sarcinile date mai jos.  

 

Crivățul ieşi odată la plimbare; dar era nebunatic, Doamne fereşte! Pe unde trecea făcea o 

mulţime de neorânduieli. Întâi intră într-o grădiniţă, şi cum intră, se apucă să scuture toţi 

trandafirii cei frumoşi, să ofilească florile, să frângă crinii cu dulce miros. Rostogoli pe jos merele, 

prunele şi rupse în dreapta şi în stânga crengile pomilor încărcaţi cu frunze şi fructe. 

La câmp făcu şi mai multe rele. Ici culcă la pământ grâul și-i zdrobi spicele, de-i risipi toate 

boabele, colo doborî clăile de fân şi le luă vârtej pe sus. Dar ce e și mai groaznic, dezrădăcină din 

pădure câţiva copaci bătrâni şi-i răsturnă cu rădăcinile în sus. Apoi, dând peste o turmă de oi ce păștea 

în tihnă, le împrăștie în toate părţile şi le ameţi, învârtindu-le.  

În câteva ceasuri strică totul pe unde trecuse. Oamenii se jeluiră de toate relele pe care le-a făcut 

Crivăţul pe pământ numai într-o zi. 

-  E un vânt pustiitor, strigară unii. 

- Dacă va sufla mereu, are să ne lase săraci şi flămânzi! Ne-a stricat tot! 

Îndată Împăratul Vânturilor chemă Crivăţul de față şi-i ceru să răspundă dacă e adevărat zvonul ce 

se aude în lume despre năzdrăvăniile lui. Crivăţul nu putu să zică ba, căci firea toată îl da de gol. Dar el 

se apără, zicând numai: 

 - Eu, vai de mine, n-am avut de gând să fac rău nimănui; am vrut numai să mă joc cu florile, 

holdele și cu oile. Vina e a lor că nu ştiu de glumă! 

- Aşa glumă întrece măsura, fătul meu! îi răspunse Împăratul Vânturilor. Să faci rău altuia, nici în 

glumă nu este iertat, căci, deşi glumă, nu este bună! Ca să te înveţi minte, eu nu ţi-oi mai da drumul vara. 

Numai iarna vei ieşi din închisoare. Atunci ai să te poţi juca cu gheaţa şi cu zăpada, căci lor n-ai ce 

stricăciuni să le faci. 

De atunci, Crivăţul nu mai suflă decât iarna, pe pământul înţepenit de ger, bătut de viscol şi 

înăbuşit sub troienele de zăpadă. După dânsul aleargă lupii urlând şi zboară corbii flămânzi. 

(Legendele românilor) 

A.  La exerciţiile 1-8  încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. Fiecare subiect este 

notat cu 5 puncte.                                                                                                                          (40 puncte) 

 

1. Lucrurile neplăcute pe care le-a făcut Crivățul au fost în: 

a) grădiniță, câmp, munte, pădure;                     b)  grădiniță, livadă, munte, pădure;                      

c) grădiniță, livadă, câmp, pădure;                            d)  grădiniță, livadă, câmp, munte. 



 

 

 

 

2. Drept pedeapsă, Crivățul are voie să sufle doar iarna: 

a)  pe pământul sufocat de căldură, bătut de viscol și înăbușit sub troienele de zăpadă;    

b)  pe pământul înțepenit de ger, bătut de viscol și înăbușit sub troienele de nisip;                  

c)  pe pământul înțepenit de ger, bătut de viscol și înăbușit sub troienele de zăpadă;                      

d)  pe pământul înțepenit de ger, bătut de  soare și înăbușit sub troienele de zăpadă;   

 

3. Crivățul se dezvinovățește, spunând că el:  

a)  a vrut doar să le învețe minte;       b)  a vrut doar să le imobilizeze;        

c)  a vrut doar să se joace;                d) a vrut doar să le salute. 

 

4. Cuvântul care nu are același înțeles ca al cuvântului nebunatic este:  

a) zglobiu;                   b)  zvăpăiat;              c)  nemilos;                   d) neastâmpărat. 

 

5. Expresia îl da de gol se poate înlocui cu: 

a) îl demasca;              b)  îl debarasa;           c) îl golea;                    d) îl diminua.  

 

6. Cuvântul măsura  nu este substantiv în enunțul: 

a)  Măsura poeziei este de 12 silabe.                       b) Croitorul a luat greșit măsura și hainele au fost mici.    

c)  Elevii observă care este măsura melodiei.          d) Tâmplarul măsura lemnul cu ruleta. 

 

7.  În fragmentul marcat cu litere îngroșate sunt: 

a)   trei adjective;              b) douǎ adjective;                  c)  patru adjective;                    d) cinci adjective.            

 

8. Un alt înțeles al cuvântului subliniat în text este: 

a)   orologii;                b)  orare;                     c) timpuri;                        d) taine. 

 

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.         (40 puncte) 

  

1.  Pornind de la cuvântul dulce scrie cinci cuvinte înrudite cu acesta.  ……………………..................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

2. Transformat în substantiv, cuvântul ieși devine ……………................................................................... 

 

3. Un cuvânt cu același sens pentru cuvântul închisoare este.......................................................................  

 

4. Transcrie din text un cuvânt potrivit schemei CCVVCCVC ...................................................................... 

 

5. Precizează numărul de substantive la numărul singular aflate în ultimul alineat. ............................ 

 

6. Transcrie din ultimele două  rânduri ale textului patru cuvinte care conțin grupuri de sunete.  

  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

 

 

7. Alcătuieşte două enunţuri în cuvântul mine să aibă alte sensuri decât cel din text. 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

8. Corectează prin rescriere cuvintele scrise greșit în fragmentul de mai jos. 

  

  Înpăratul vânturilor la chemat pe crivăț și ia spus 

 -De azi în colo vei sufla nu mai iarna! Atunci nai ce să strici 

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

  C.  Imaginează-ți că te numești Victor Crivăț și te-ai întors de curând din tabăra de schi unde ai 

realizat multe fotografii cu minunatul peisaj hibernal. Dorești să organizezi o expoziție cu aceste 

fotografii, la care să o inviți și pe doamna învățătoare. Scrie o invitație adresată acesteia.   

              

             În redactarea invitației vei avea în vedere: 

- respectarea elementelor specifice unei invitații; 

- utilizarea cuvintelor: feerie, panoramă; 

- respectarea regulilor de ortografie și punctuație.     

  

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

Concursul judeţean 

             “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa  a IV-a 
     

A. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns  c) c) c) c) a) d) c) a) 

B. – 40 puncte(8x5 p)  

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 

Răspuns  5 x 1 p 

Oricare cinci variante:, 

îndulcit, neîndulcit, 

dulceag, îndulcitor, 

dulcegărie, a îndulci,  

dulcișor, dulceață etc; 

ieșire; Oricare 

variantă 

dintre: arest, 

pușcărie, 

penitenciar 

temniță. 

groaznic; 

 

6 substantive: 

Crivățul, iarna, pământul, 

ger, viscol, zăpadă. 

 

 

I 6 I 7 I 8 

4 X 1,25 p 

iarna, troienele, aleargă, 

zboară. 

2 X 2,5 p  

Cărbunii se extrag din mine. 

Cornel are o colecție de mine de 

creioane colorate. 

Câmpul era împânzit de mine. 

Larva a creat mine în tulpina plantei. 

(Se acceptă orice variantă corectă.) 

8 X 0,5 p= 4 p 

 Împăratul Vânturilor l-a chemat pe 

Crivăț și i-a spus: 

-De azi încolo vei sufla numai 

iarna! Atunci n-ai ce să strici. 

Se acordă un punct din oficiu.  
           

 

C. 10 de puncte  

a) respectarea elementelor specifice unei invitații:......................................................................................5 p 

-formula de adresare/de încheiere, urmată de virgule -2 p (0,5x4); 

-precizarea evenimentului -1 p; 

- precizarea locul desfășurării- 1 p; 

- semnarea invitației cu numele Victor Crivăț- 1 punct 

b) adaptarea conținutului la cerință..............................................................................................................1 p 

c) utilizarea cuvintelor date (feerie, panoramă) ..........................................................................................1 p 

d) coerența textului .....................................................................................................................................2 p 

e) așezarea corectă în pagină, lizibilitatea ..................................................................................................1 p 

 

Notă: Pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,10 p. 

          Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,25 p. 

           

Se acordă 10 puncte din oficiu.                                                                                                                                         


