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MODELE DE SUBIECTE 
CONCURSUL “CANTEMIR-JUNIOR” 

Clasa a IV-a 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
 

TESTUL 1 
 

 
Subiectul I (44 puncte) 
 
Citeşte cu atenţie, textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos. 
 

“Mama spune: 
- Trebuie să mă duc la dentist. Cred că voi aştepta mult. Te las acasă? 

Alex răspunde cu o voce foarte expresivă: 
- Cum vrei tu mami! 
- Am înţeles. Mai putem face şi altfel. Cabinetul dentistului e lângă o bibliotecă pentru copii şi o 
cunosc pe bibliotecară. Au benzi desenate, albume cu animale şi cu avioane. Poţi să mă aştepţi 
acolo. 

Alex acceptă. Bibliotecara îl lasă să răsfoiască orice carte ori revistă. Într-o încăpere, stă 
însuşi motanul Garfield, mare cât Alex. E o jucărie primită în dar de la o firmă. Alex îmbrăţişează 
motanul de pluş.” 

(După Sultana Craia - Prietenii lui Garfield) 
 
1. Transformă în povestire dialogul din text.                                                                          
 
2. Alcătuieşte o compunere de 15 – 20 rânduri care să aibă următorul început: “Alex îmbrăţişează 
motanul de pluş când, ……”                                                                                                   
 
 
 
Subiectul al II-lea (46 puncte) 
 
1. Scrie cuvinte cu acelaşi sens pentru: dentist, voce, încăpere, primită.      
                          
2. Alcătuieşte enunţuri cu ortogramele: lor/ l-or; deal/ de-al                                                 
 
3. Alcătuieşte un enunţ după următoarea schemă: A  +   A + C  +   S   +   P  +  C               
                                                                               adj.   adj.  s     pron.     v       s                                      
 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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TESTUL 2 
 

  
Subiectul I (45 puncte) 
 
Citeşte cu atenţie, textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos. 
 
“Ce spaimă ce emoţie şi ce scandal: 
Am descoperit printre cărţi un şoarece intelectual!... 
 
Apoi, ca să nu mă sperie prea tare, 
Câtva timp a înfulecat numai dicţionare; 
 
Ba, ca să-şi mascheze tendinţele intelectualiste, 
Vreo lună s-a mulţumit cu romane poliţiste 
 
Şi a dus ipocrizia atât de departe, 
Încât a jurat să nu se mai atingă de nicio carte. 
 
Dar n-a rezistat mai mult de o zi 
Şi a început să ronţăie poezii. 
 
Ba, pentru că îl tenteză drumul spre glorie, 
A înghiţit şi câteva cărţi de istorie, 
 
Iar tabla înmulţirii fiindu-i simpatică, 
A gustat şi din câteva cărţi de matematică.” 

    (Ana Blandiana – În bibliotecă) 
 
1. Formulează într-o frază ideea principală a fragmentului.                                                     
 
2. Alcătuieşte o compunere de 15 – 20 de rânduri în care să descrii animalul tău preferat.                                                                                                                                                          
       
 
Subiectul al II-lea (45 puncte) 
 
1. Corectează greşelile din textul de mai jos: “Priveam pe fereastră, şi vedeam cum cad frunzele 
rugini. Toamna sa instalat. Florile din straturile din faţa blocului sau ofilit. Nu mai crizantemele au 
rezistat la caderea brumei.”                                                                            
 
2. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru: a înfulecat, să ronţăie, spaimă, intelectual.  
 
3. Construieşte trei propoziţii în care substantivul carte să fie pe rând: subiect; atribut; complement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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TESTUL 3 
 
 
Subiectul I (45 puncte) 
 
Citeşte cu atenţie, textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos. 
 

“Azi e prima zi de şcoală. Trei luni de vacanţă la ţară s-au spulberat ca un vis. De 
dimineaţă, mama m-a dus la şcoala Baretti, ca să mă înscrie într-a treia primară; nu eram prea 
încântat să mă duc, căci gândul zbura încă la ţară. Pe toate străzile, forfotă mare de copii; în cele 
două librării, o mulţime de taţi şi mame se îngrămădeau să cumpere ghiozdane cu cureluşe, 
serviete şi caiete, iar în faţa şcolii se înghesuia atâta lume, încât omul de serviciu şi gardianul se 
străduiau din răsputeri să elibereze poarta.” 

(Edmondo de Amicis - Cuore, inimă de copil) 
 

1. Explică în 4 – 6 rânduri afirmaţia: „Trei luni de vacanţă la ţară s-au spulberat ca un vis.”  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Elaborează o compunere de 20 – 25 cu titlul: „Prima zi de şcoală.”                                
 
 
Subiectul al II-lea (45 puncte) 
 
1. Alcătuieşte enunţuri cu ortogramele: nul/ n-ul; dune/ du-ne.                                             
 
2. Scrieţi cuvinte cu sens asemănător pentru: s-au spulberat; forfotă; din răsputeri.              
 
3. Alcătuiţi o propoziţie după schema: S  +   Pv  +  C  +   C   +  A                                       
                                                              s         v        s         s         s                                            
 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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TESTUL 4 
 
 

Subiectul I (45 puncte) 
 
Citeşte cu atenţie, textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos. 
 

“Imediat ce Dete a dispărut, bătrânul s-a întors la banca sa şi a rămas nemişcat, privind în 
gol, fără a scoate vreun sunet, în timp ce rotocoalele groase de fum se ridicau din pipa sa. 
- Vreau să văd cum e la tine acasă, spuse Heidi. 
- Bine, să mergem! Şi bunicul se ridică şi o luă înaintea ei spre cabană. Ia-ţi cu tine şi bocceaua de 
haine, spuse el. 
 - Nu le mai vreau, a răspuns fetiţa hotărâtă. 

 Bătrânul se întoarse şi privi cercetător copila, ai cărei ochişori străluceau de nerăbdare şi 
de curiozitate pentru ceea ce avea să vadă înăuntru. Nu e proastă deloc, murmură el pentru sine. Şi 
de ce să nu le mai vrei? întrebă el tare. 
- Pentru că vreau să merg precum caprele, cu picioarele lor subţiri şi lungi. 
- Ei bine, îţi dau voie, dacă vrei, spuse bunicul, dar adu lucrurile înăuntru; trebuie puse în dulap.” 

(Johanna Spyri – Heidi) 
 

1. Explică în 2 -3 rânduri construcţia: “Bătrânul se întoarse şi privi cercetător copila”     
 
2. Alcătuieşte o compunere narativă având ca final: ”- Ei bine, îţi dau voie, dacă vrei, spuse 
bunicul, dar adu lucrurile înăuntru; trebuie puse în dulap.”                                                
 
 
Subiectul al II-lea (45 puncte) 
 
1. Alcătuieşte câte un adjectiv de la substantivele: fum; ochi; copila.       
                            
2. Desparte în silabe cuvintele: bătrânul; înainte; curiozitate.  
                                               
3. Alcătuieşte schema lineară a propoziţiei: “rotocoalele groase de fum se ridicau din pipa sa.”                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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TESTUL 5 
 
 
Citeşte cu atenţie textul: 
 

,,Exact de o lună, Omul - de - Zăpadă îl pândea ca să intre în vorbă cu el. De ce cu el, şi nu 
cu altul?- uşor de răspuns. Era singurul dintre copii care îl lăsa în pace; nu-l trăgea de nasul lui 
mare şi mereu roşu de cât frig îndura.” 

                                                   (Iuliu Raţiu - Pălăria Omului - de Zăpadă) 
 
Subiectul I (40 puncte) 
 
Limba română 
 
1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru: a pândi, a azvârli, a îndura, bumb.                    
 
2. Alcătuieşte câte un enunţ cu ortogramele decât/ de cât, nul/ nu-l, cea/ ce-a, mai/ m-ai.     
 
3. Analizează gramatical cuvintele din text: pândea, cu el, mare, cu bulgări.                         
 
4. Scrie o propoziţie dezvoltată (cinci părţi de propoziţie) şi realizează schema. Transformă apoi 
propoziţia dezvoltată în propoziţie simplă.                                                                              
 
5. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul uşor să aibă alt sens decât în text.                       
 
 
Subiectul al II-lea (50 puncte) 
 
Scrie o compunere, de 15 - 20 de rânduri, în care să-ţi imaginezi un dialog între tine şi omul de 
zăpadă. Vei avea în vedere: 

- alegerea unui titlu potrivit; 
- îmbinarea dialogului cu povestirea; 
- respectarea normelor gramaticale şi de punctuaţie. 

 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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MODELE  DE SUBIECTE 

 
CONCURSUL “CANTEMIR-JUNIOR” 

Clasa a IV-a 
 

MATEMATICĂ 
 
 

TESTUL 1 
 
 
Subiectul I (30 puncte) 
a)Suma a două numere naturale este 2018, iar produsul cifrelor unuia dintre numere este 35. Aflați 
numerele. 
b)Câte numere de trei cifre conțin cifra 2? 
 
Subiectul II (30 puncte) 
Andrei este de două ori mai mare decât Mircea, iar Mircea este cu 2 ani mai mare decât Călin. 
Diferența vârstelor lui Andrei și Călin este  7 ani. Aflați vârstele celor trei băieți. 
 
Subiectul III (30 puncte) 
În zece coșuri sunt mere, pere și gutui. În total 74 de fructe. Știind că în fiecare coș sunt fructe de 
toate felurile, arătați că există două coșuri , care au același număr de mere.  
 
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 

TESTUL 2 
 
Subiectul I (30 puncte) 
a)Putem împărți numerele 11, 12,13,14,15,16,17,18,19 în trei grupe astfel încât în fiecare grupă 
suma numerelor să fie număr par? 
b)Un fermier are 53 de iepuri. Oricum am alege doi iepuri, cel puțin unul este alb.Câți iepuri sunt 
albi și câți negri? 
 
Subiectul II (30 puncte) 
La o fermă cresc porci,  oi și iepuri, în total 981 capete. Știind că 640 de animale nu sunt oi și 558 
nu sunt iepuri, aflați numărul de animale de fiecare fel. 
 
Subiectul III (30 puncte) 
Un număr natural de trei cifre se numește ,,simpatic” dacă diferența a două dintre cifrele sale este 
9. 
a)Găsiți  trei exemple de numere  ,,simpatice”. 
b)Câte numere ,,simpatice” sunt? 
 



2 
 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
TESTUL 3 

 
Subiectul I ( 30 puncte)  

1) Fie trei numere naturale , ,a b c  astfel ȋncât: 33,a b c+ − =  3 3 63b c− = .Aflaţi valoarea lui 
a  şi calculaţi 5 8 8a b c− + . 

2) 4 kg de mere, 3 kg de struguri şi 6 kg de cartofi costă 49 lei; 5 kg mere, 2 kg de struguri şi 
3 kg de cartofi  costă 39 lei; 3 kg de mere şi 2 kg de struguri costă 22 lei. Aflaţi cât costă 1 
kg de struguri, 1 kg de mere, 1 kg de cartofi. 
 

Subiectul II ( 30 puncte)  

      Două bluze, două fuste  şi trei perechi de pantaloni costă 315 lei. Bluza costă cu 9 lei mai puţin 
decât o pereche de pantaloni, o fustă costă cât două  bluze. Aflaţi cât costă fiecare articol de 
ȋmbrăcăminte. 

Subiectul III( 30 puncte) 

      Monica citeşte o carte astfel: luni o pătrime din numărul total de pagini, marţi un sfert din 
numărul paginilor rămase, miercuri 10 pagini şi au mai rămas jumătate din numărul total de pagini, 
necitite. Aflaţi câte pagini are cartea. 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

TESTUL 4 
 
Subiectul I ( 30 puncte) 

1) Este posibil să aşezăm un număr de 90 creioane ȋn 13 cutii, astfel ȋncât ȋn fiecare cutie să 
fie cel puţin 1 creion şi să nu existe două cutii cu acelaşi număr de creioane? 

2) Scrieţi şirul numerelor pare fără separare. Aflaţi cifra 2017. 
 

Subiectul II ( 30 puncte) 

      Aflaţi un număr  de trei cifre abc , ştiind că suma dintre acesta şi răsturnatul său este 585, a 
este jumătate din b şi cu 1 mai mic decât c. 

Subiectul III ( 30 puncte) 
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Într-o sală de spectacol sunt 179 de personae, copii, bunici şi părinţi. Dacă ar mai fi ȋncă 3 copii, 
atunci numărul bunicilor ar fi de 2 ori numărul părinţilor şi cât jumătate din numărul copiilor. 
Aflaţi câţi copii, câţi bunici şi câţi părinţi sunt ȋn sală. 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
TESTUL 5 

 

Subiectul I (30 puncte) 

În anul 2017, Ina relatează următoarele: în anul 2025 bunicul va avea dublul vârstei tatălului meu, 
iar în anul 2030 tatăl meu va avea vârsta de 3 ori mai mare decât vărsta fratelui meu. Care este 
vârsta bunicului, a tatălui și fratelui meu în anul 2019 dacă se știe că fratele meu va împlini în 2022 
vârsta de 6 ani? 

Subiectul II (30 puncte) 

Aflaţi cel mai mare și cel mai mic număr de forma abcd , ştiind că 18ad da− = și 30a b c d⋅ ⋅ ⋅ = . 

Subiectul III (30 puncte) 

Suma a cinci numere naturale  este egală cu 78. Primul este cu 2 mai mare decât sfertul celui de-
al doilea, al treilea este triplul primului și cu 1 mai mic decât al doilea, ultimele două sunt numere 
consecutive pare. Care sunt numerele? 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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