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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 19 ianuarie 2018
COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
STANDARD
M-am dus ieri la Stardi. Casa lui este aproape, peste drum de şcoală. Mi-e cam ruşine să o
spun, dar trebuie să mărturisesc că mi-a fost necaz pe el când i-am văzut cărţile. Ce bine şi le
păstrează! N-a prăpădit nici măcar una, din cărţile pe care a învăţat. Le are pe toate şi eu nu mai
am nici măcar una! Ce rău îmi pare că le-am rupt! Toţi banii ce-i capătă de la rude, el îi dă pe
cărţi!
Tatăl său prinzând de veste că-i plac cărţile, a dat să i le lege după placul lui şi i-a cumpărat
un dulăpior frumos de nuc.
Dulapul are nişte perdeluţe verzi. Când tragi de un şnur, ele se deschid şi ţi se înfăţişează
deodată trei rânduri de cărţi de diferite culori, aşezate drept, curate şi cu titlurile scrise cu litere
poleite. Are cărţi de poveşti, călătorii şi poezii. A aşezat volumele albe lângă cele albastre, pe cele
roşii lângă cele negre şi lângă acestea pe cele galbene.
Le şterge de praf, le răsfoieşte şi cu băgare de seamă le deschide, ca să nu le mânjească
poate cu degetele lui groase. Păcat, zău că eu nu am ştiut să mi le păstrez pe ale mele! Ce bucurie e
pe el când îşi cumpără câte o carte! O mângâie, îi face loc în bibliotecă, o ia iarăşi în mână, o
învârteşte şi se uită la ea ca la un odor.
(Biblioteca lui Stardi, după Edmondo de Amicis)

1 Autorul textului din care face parte fragmentul este:
a. Edmondo de Amicis;
b. Stardi;
c. Carlo Colodi;
d. Jean de la Fontaine.
2 Titlul textului conţine:
a. un cuvânt;
c. trei cuvinte;

b. două cuvinte;
d. patru cuvinte.

3 Casa lui Stardi era:
a. peste drum de şcoală;
c. lângă un iaz;

b. în pădure;
d. la munte.

4 Cărţile băieţelului erau aşezate:
a. într-o ladă;
c. într-o librărie;

b. într-un dulăpior de nuc;
d. într-o geantă.
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5 Stardi avea în bibliotecă:
a. dicţionare;
c. cărţi de poveşti, călătorii, poezii;

b. enciclopedii;
d. reviste.

6 Dulapul cu cărţi se deschidea când:
a. trăgeai de un şnur;
c. spuneai parola;

b. apăsai un buton;
d. trăgeai de uşi.

7 A aşezat volumele albe lângă cele:
a. roşii;
c. albastre;

b. negre;
d. galbene.

8 Are înţelesul de corect, cuvântul drept din propoziţia:
a. Copacul crescuse drept spre cer.
b. Judecătorul era un om drept.
c. Joaca este un drept al copiilor.
d. Ne-a luat drept nişte prieteni.
9 Sensul asemănător al cuvântului poleite nu este:
a. sclipitoare;
b. aurite;
c. strălucitoare;
d. îngroşate.
10 Marchează propoziţia care nu are legătură cu textul:
a. Tatăl său prinzând de veste că-i plac cărţile, a dat să i le lege după placul lui.
b. Cărţile erau aşezate pe trei rânduri.
c. Stardi nu a prăpădit nici măcar una dintre cărţile pe care a învăţat.
d. Băiatul nici nu răsfoia vreo carte.
11 Cuvântul bibliotecă are:
a. cinci vocale;
c. patru vocale;

b. mai multe vocale decât consoane;
d. nu are nici o consoană.

12 Dintre cuvintele înrudite cu cuvântul carte, nu face parte:
a. cărturar;
b. cărţulie;
c. cărticică;

d. cartelă.

13 Nu se poate scrie cu un singur i, cuvântul:
a. călătorii;
b. banii;

c. poezii;

d. ştii.

c. însemnat;

d. băgăcios.

14 Proverbul în care apare cuvântul carte este:
a. Meseria este brăţară de aur.
b. Ai carte, ai parte.
c. Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge.
d. Buturuga mica răstoarnă carul mare.
15 Cu băgare de seamă înseamnă:
a. atent;
b. strângător;
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16 În enunţul Ce bine şi le păstrează! semnul exclamării marchează:
a. o urare;
b. o enumerare;
c. o mirare;

d. o întrebare.

EXCELENŢĂ
17 Cuvântul cu număr diferit de silabe, faţă de celelalte cuvinte, este:
a. răsfoieşte;
b. bibliotecă;
c. mărturisesc;

d. volumele.

18 Enunţul Mam întîlnit cu maria l-a teatru şi mia spus că nea văzut sîmbătă în parc. conţine:
a. trei greşeli;
b. patru greşeli;
c. cinci greşeli;
d. şapte greşeli.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.
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