LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
MODEL DE SUBIECT PENTRU SELECȚIA ELEVILOR . CLASA a IV-a

I. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor formulate:
O veveriță pe nume Rița , săturându-se de malul acesta al lacului din parc , se rugă de lebăda
Leda să o treacă dincolo. Cum ? Pe spate, ca pe o punte de corabie. Leda se lăsă convinsă și Rița sări
pe spatele ei, între cele două aripi. Corabia porni. Dat fiind că lebedele sunt foarte frumoase, dar și
foarte proaste, ele promit și uită, promit și se răzgândesc, la mijlocul lacului ea încetă să mai
înainteze, zicând :
-Despre mine s-au scris o mulțime de poezii, vreau să-mi reciți câteva dintre ele !
Veverița Rița știa multe, dar de poezii habar nu avea. Ambele maluri erau foarte departe, ea
de înotat nu știa, iar lebăda dădea semne de somn și noapte bună. Atunci, ce se gândi ...
( I. D. Sârbu, Dansul ursului )
1.( 6 p.) Indică câte un cuvânt cu înțeles asemănător pentru : săturându-se și habar nu avea.
2. ( 6 p. ) Precizează câte un cuvânt cu înțeles opus pentru : proaste și încetă.
3. ( 6 p. ) Alcătuiește o propoziție în care cuvântul uită să fie folosit cu alt înțeles decât în text.
4.(6 p ) Desparte în silabe cuvintele : despre, fiindcă, mijlocul.
5. (8 p. ) Extrage din text : un substantiv comun, un adjectiv , un pronume și un verb.
6. ( 4 p. ) Precizează ce sunt ca părți de propoziție cuvintele subliniate .
II. Înțelegerea textului
1. ( 4 p. ) Transcrie din text o secvență din care se desprinde o însușire a lebedei.
2. ( 40 p. ) Continuă povestea Riței printr-un alineat de 10-15 rânduri.
NOTĂ : Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

