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CLASA a IV-a  
 
 
 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

♦ Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

      Banul muncit 
       de Alexandru Mitru 
 

 Trăia odată într-un sat un potcovar harnic, pe nume Petcu. Toţi sătenii îl preţuiau. Potcovarul 
avea un fecior tare leneş, pe Iliuţă. 
 Într-o zi tatăl l-a chemat pe fiul său şi i-a spus: 
 – Du-te în lume şi munceşte! Vino acasă cu bani munciţi, să mă pot mândri şi eu cu tine! 
 A doua zi, Iliuţă, prefăcându-se obosit, i-a întins tatălui un ban, pe care îl ceruse de fapt mamei 
sale. Tatăl l-a luat şi l-a aruncat în foc. Iliuţă a privit nepăsător cum banul se topea. 
 – Mă minţi, spuse tatăl, nu e un ban muncit de tine! Pleacă şi să nu te mai întorci până nu înveţi 
cum se câştigă banii prin muncă! 
 Timp de două luni, Iliuţă a tăiat lemne uscate la oamenii din sat. Ajuns acasă, i-a întins fericit 
tatălui banul muncit de el. Tatăl său l-a aruncat din nou în foc. 
 – Nu-l arunca! Îmi pare rău de el! strigă băiatul, repezindu-se cu mâinile în flăcări. 
 – Acum ştiu că spui adevărul, zise tatăl mulţumit. De banul muncit vezi cum îţi pare rău, Iliuţă? 
 

10 p 1. Marchează cu X în casetă răspunsul corect.  
 a) Titlul textului este: 

 Potcovarul 
 Banul muncit 
 Banul lui Iliuţă 

b) Autorul textului este: 
 Mihail Sadoveanu 
 Ion Creangă 
 Alexandru Mitru 

c) Personajele întâmplării sunt: 
 Tatăl şi Iliuţă 
 Tatăl, mama şi Iliuţă 
 Tatăl, sătenii şi Iliuţă  

 d) Iliuţă a muncit: 
 la arat pământul 
 la tăiat lemne 
 la cositul fânului 

e) Iliuţă s-a întors acasă cu: 
 mere 
 cartofi 
 bani 

 

10 p 2. Stabileşte ordinea întâmplărilor din textul „Banul muncit”, notând în fiecare căsuţă numărul 
corespunzător, cu cifre de la 1 la 5: 

  Într-un sat trăia un potcovar pe nume Petcu. 
 Iliuţă munceşte în sat pentru a câştiga banul cerut de tatăl său. 
 Potcovarul Petcu îl trimite pe fiul său Iliuţă la muncă. 
 Tatăl e mulţumit că fiul lui a înţeles ce înseamnă un ban muncit. 
 Iliuţă îi aduce tatălui un ban împrumutat de la mama sa. 
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10 p 3. Uneşte, cu săgeţi, cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles/sens asemănător din a 
doua coloană. Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus. 

  

primejdie 
zăpadă 
drum 
larmă 
sprinten 
a spune 

omăt 
vioi 
a zice 
linişte 
pericol 
cale 
gălăgie 

10 p 4. Scrie câte un cuvânt cu sens/înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos: 
 

 harnic ________________   obosit ________________ 

 uscate ________________   adevăr ________________ 

 pleacă ________________ 

10 p 5. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul lei să aibă înţelesuri/sensuri diferite. 
 Atenţie! Nu schimba forma cuvântului lei! 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 
 

10 p 6. Selectează din propoziţia marcată în textul „Banul muncit”: 
– un substantiv comun  ________________________ 
– un substantiv propriu ________________________ 
– un adjectiv   ________________________ 
– un verb   ________________________ 
– un numeral   ________________________ 

Scrie-le pe liniile trasate în dreptul fiecărei cerinţe. 
10 p 7. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare din stânga paginii: 

   
l-a, la 

 

1. Tatăl ............ certat pe fiul cel leneş. 

2. Iliuţă a plecat ........... muncă în sat.  
10 p 8. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite: 

 Lizuca şi Patrocle au ajuns în pădurea fermecată  Ei s-au aşezat lângă o salcie 
pletoasă  Fetiţa întrebă mirată  
  Ce se aude  Patrocle  
  Licuricii  furnicile şi gâzele dansează   Ce frumos  

10 p 9. Imaginează-ţi că eşti tatăl lui Iliuţă. Scrie în patru, cinci rânduri cum l-ai fi lăudat tu pe Iliuţă 
atunci când s-a întors de la muncă, după două luni.  
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă cerinţa. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Ai terminat? Mai verifică o dată răspunsurile! 
Total punctaj maxim 100 puncte.   


