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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 10 mai 2012
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
___A. „A fost odată o femeie care dorea aşa de mult să aibă şi ea un copilaş cât de mititel, dar nu
ştia nicidecum unde putea să capete unul; aşa că se duse la o vrăjitoare bătrână şi-i zise:
─ Tare mult doresc să am şi eu un copilaş. Nu poţi să-mi spui unde aş putea să capăt şi eu
unul?
─ Ba da, o să fac neapărat ceva pentru tine! spuse vrăjitoarea. Uite, ai aici un bob, dar nu
este unul din cele care cresc pe tarlalele ţăranilor sau din cele care se dau la găini. Pune-l într-o
ulcică la încolţit şi ai să vezi ce-o să fie.
─ Să-ţi dea Dumnezeu sănătate! spuse femeia şi-i dădu vrăjitoarei doisprezece bănuţi.
Merse acasă, puse bobul în pământ şi curând din sămânţă ieşi o floare mare, minunată, care
semăna mai curând a lalea, cu petale care se ţineau strânse şi care făceau împreună un boboc.
─ Ce floare minunată! spuse femeia şi sărută petalele roşii şi galbene, iar îndată ce îl
sărută, bobocul pocni cu zgomot şi se deschise.
Era într-adevăr o lalea…, iar în mijlocul florii, pe un scaun verde, stătea o fetiţă micuţă de
tot, atât de gingaşă şi de graţioasă, nu mai înaltă decât un degeţel şi de aceea fu numită Degeţica.”
(H.C. Andersen, Degețica)
1. Personajele principale din fragmentul citit sunt:
a. femeia şi Degeţica;
b. Degeţica şi vrăjitoarea;
c. femeia şi vrăjitoarea;
d. femeia, bobul, floarea, vrăjitoarea.
2. Femeia îşi dorea foarte mult:
a. un copil
b. o fetiţă;
foarte frumos;

c. un bob;

3. Sensul care nu se potriveşte pentru cuvântul bob este:
a. sămânţă;
b. sanie;
c. plantă;

d. un copilaş cât
de mititel.

d. nasture.

4. Drumul „naşterii” Degeţicăi este:
a. vrăjitoare, floare, fetiţă;
b. femeie, vrăjitoare, floare, fetiţă;
c. femeie, vrăjitoare, bob, floare, fetiţă;
d. bob, pământ, fetiţă.
5. Fetiţa a primit numele Degeţica pentru că:
a. a apărut dintr-o lalea cât un deget;
b. era înaltă cât un deget;
c. mamei îi plăcea numele;
d. semăna cu un deget.
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6. În grupul de cuvinte petale roşii şi galbene sunt:
a. trei adjective la numărul plural;
b. un adjectiv;
c. două adjective la numărul plural;
d. un adjectiv la numărul singular şi un adjectiv la numărul plural.
7. Perechea de cuvinte care nu se potriveşte cu celelalte este:
a. boboc – a îmboboci;
b. floare – a înflori;
c. vorbă – a vorbi;
d. frunză – a înfrunzi.
8. Femeia a răsplătit-o pe vrăjitoare cu:
a. alimente;
b. pietre scumpe; c. bijuterii;

d. bani.

9. Expresia nepotrivită este:
a. i-a încolţit în gând o idee;
b. i-a încolţit în suflet răutatea;
c. i-a încolţit gardul din grădină;
d. i-a încolţit în suflet dorinţa de a pleca în lume.
10. În expresia bobocul florii sunt:
a. două substantive la numărul singular;
b. un substantiv la numărul singular şi un substantiv la numărul plural;
c. două substantive la numărul plural;
d. un substantiv la numărul singular şi un adjectiv.
B. „În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,
La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată!
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.
El vine, se înalţă, în cercuri line zboară,
Şi, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară;
Iar copilaşii veseli, cu pieptul dezgolit,
Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: Bine-ai sosit!
(Vasile Alecsandri, Oaspeţii primăverii)
11. Poezia prezintă un tablou de:
a. sfârşit de primăvară;
b. sfârşit de iarnă;
c. mijloc de primăvară;
d. început de primăvară.
12. Pasărea care vesteşte sosirea noului anotimp este:
a. rândunica;
b. cucul;
c. cocostârcul;
d. lebăda.
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13. În depărtare vestitorul primăverii apare ca:
a. o linie frântă deschisă;
b. o linie dreaptă;
c. un punct negru pe cer;
d. un cerc.
14. În text, cuvântul prevestitor înseamnă:
a. înainte de a aduce vestea;
b. aduce o veste rea;
c. anunţă furtuna;
d. anunţă sosirea primăverii.
15. Expresia răpide ca gândul înseamnă:
a. încet;
b. după cum era de aşteptat;
c. cu viteză mare;
d. pe neaşteptate.
16. După propoziţia „Bine-ai sosit!” s-a pus semnul exclamării pentru că este:
a. o întrebare; b. o poruncă;
c. un îndemn;
d. o urare.
17. Seria de cuvinte care nu este formată din cuvinte „înrudite” este:
a. copil, copilăreşte;
b. cocostârc, cuib;
c. băiat, băieţeşte;
d. fată, fetiţă.
18. Grupul de cuvinte „cuibu-i” se mai poate citi:
a. cuibul este; b. cuibul era;
c. cuibul lui;

d. pe cuib.

19. În versurile „El vine, se înalţă, în cercuri line zboară/Şi răpide ca gândul, la cuibu-i se
coboară.” sunt:
a. șase verbe; b. trei verbe;
c. cinci verbe;
d. patru verbe.
20. Sensul care se potriveşte pentru cuvântul „răsărit” în text este:
a. mai mare;
b. apărut;
c. est;
d. nord.
C.

Dragul meu,

Mă gândesc adeseori dacă şi pe stradă te porţi cu aceeaşi grijă de care dai dovadă acasă
sau la şcoală.
Cedezi tu oare cu respect locul, dând voie să treacă înaintea ta un bătrân, un infirm, un
om cu o povară, o femeie cu un copil în braţe, o familie îndoliată?
Priveşti tu oare cu înţelegere la copiii orbi şi muţi? Te gândeşti la suferinţa celor infirmi
şi a bolnavilor sau a orfanilor?...
Ţine minte, dragul meu: educaţia unui popor se judecă cel mai repede după atenţia pe care
acesta o acordă străzii.
Strada este un spaţiu al respectului. Ea este casa noastră a tuturor.
(Marcela Peneş, Vasile Molan, Limba română, manual pentru clasa a III-a,
A treia scrisoare către un elev din clasa a III-a)
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21. Textul prezentat este:
a. o cerere;
b. o scrisoare;
22. Textul are la început:
a. un titlu;
b. o idee;

c. o felicitare;

d. o invitație.

c. o formulă de
adresare;

d. o întrebare.

23. Citind cu atenţie ţi-ai dat seama că se adresează:
a. unui anumit b. unei mame;
c. oricărui copil;
copil;

d. unui bătrân.

24. Conţinutul textului se referă la:
a. toate regulile de comportare;
b. maşinile care trec pe stradă;
c. lucrările de întreţinere a unei străzi;
d. unele reguli de comportare civilizată pe stradă.
25. În text, grupul de cuvinte un om cu o povară înseamnă:
a. persoană care transportă ceva greu;
b. persoană cu gheb;
c. persoană care are un necaz;
d. un om infirm.
26. Partea marcată a textului este formată din:
a. sfaturi cu privire la comportarea pe stradă;
b. reguli de comportare;
c. întrebări referitoare la cei care circulă pe stradă;
d. întrebări care conduc la anumite reguli de comportare.
27. Persoana căreia îi este adresată o scrisoare se numeşte:
a. expeditor;
b. poştaş;
c. destinatar;
d. acuzat.
28. În text, cuvântul bătrân este ca parte de vorbire:
a. adjectiv;
b. verb;
c. substantiv;

d. pronume.

29. Perechea nepotrivită cu celelalte este:
a. bătrân – îmbătrânit;
b. grijă – îngrijit;
c. bolnav – bolnăvicios;
d. copil – a copilări.
30. Educaţia unui popor se judecă cel mai repede după:
a. cât de eleganţi sunt oamenii;
b. felul cum se comportă oamenii pe stradă;
c. maşinile care circulă;
d. numărul oamenilor care circulă pe stradă.
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