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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2015
COMPER – COMUNICARE, CLASA a III-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
STANDARD
De cum a venit vara, trântorii s-au luat la ceartă cu albinele. Mierea și mâncatul
ei erau motivele... Astfel, albinele au chemat o viespe, să le fie judecător. Viespea
le-a spus:
— Nu pot hotărî nimic din capul locului, fiindcă nu știu cine a făcut mierea.
Împărţiţi-vă, după cum vă spun, în cei doi stupi rămași neocupaţi: unul pentru
albine, iar celălalt pentru trântori. Peste o săptămână voi veni și voi vedea care din
voi a făcut miere mai multă și mai bună!
Trântorii au răspuns:
— Nu ne învoim. Trebuie sa ne faci judecata pe loc!
Viespea a răspuns:
— Chiar acum pot s-o fac! Voi, trântorilor, nu vreți târgul acesta pentru că habar
n-aveți să faceţi miere, ci știți doar să furați și să mâncați din munca altora. Goniți-i
albinelor!
Și albinele le-au venit de hac trântorilor.
(Albinele și trântorii, după Lev Tolstoi)
1. Personajele din text sunt:
a. vara, trântorul, albina;
c. trântorii, albinele, viespea;

b. mierea, albinele, viespea;
d. trântorii, albinele, mierea.

2. S-au luat la sfadă:
a. viespea și albina;
c. viespile și albina;

b. viespea și trântorii;
d. trântorii și albinele.

3. Motivele erau:
a. mierea și mâncatul ei;
b. că trântorii stăteau degeaba toată ziua;
c. că viespea fura mierea albinelor;
d. că albinele nu lucrau repede.
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4. Albinele au chemat ca judecător:
a. prisăcarul; b. trântorul;
c. fluturele;

d. viespea.

5. Judecătorul hotărî ca trântorii și albinele:
a. să locuiască separat;
b. să locuiască împreună;
c. să se joace împreună;
d. să plece în alt sat.
6. Au cerut ca judecata să fie făcută imediat:
a. avocații;
b. albinele;
c. trântorii;

d. copiii.

7. Viespea a dat dreptate:
a. albinelor;
b. trântorilor;

d. bondarilor.

c. florilor;

8. Conform textului citit, câștiga judecata tabăra care producea mierea:
a. mai dulce și mai bună;
b. mai multă și mai bună;
c. mai parfumată și mai dulce; d. mai parfumată și mai colorată.
9. În fragmentul marcat, dialogul se poartă între:
a. albine și viespe;
b. trântori și viespe;
c. albine și trântori;
d. viespe și miere.
10. Cuvântul cu același înțeles ca cel din textul citit pentru târg este:
a. învoială;
b. iarmaroc;
c. bâlci;
d. piață.
11. Nu face parte din aceeași familie cu cuvântul judecată:
a. judecător;
b. a judeca;
c. județ;
d. judecat.
12. Sunt substantive din al treilea enunț în seria:
a. trântorii, ceartă, albinele;
b. albinele, mierea, judecător;
c. albinele, viespe, judecător; d. albinele, trântorii, târg.
13. Cuvântul voi nu este pronume personal în enunțul:
a. Peste o săptămână voi veni în vizită.
b. Voi sunteți niște albine harnice.
c. De la voi avem multe de învățat.
d. Trântorii sunt nedrepți cu voi.
14. Acțiunile specifice trântorilor evidențiate în penultimul alineat, sunt:
a. să furați, să mâncați;
b. să stați, să priviți;
c. să dormiți, nu vreți;
d. să vreți, să priviți.
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15. Expresia le-au venit de hac înseamnă:
a. s-au împăcat;
b. s-au jucat;
c. i-au răsplătit după purtare;
d. le-au dat toată mierea.
16. Nu este cuvânt cu sens opus pentru trântori:
a. truditori;
b. leneși;
c. muncitori;

d. lucrători.

EXCELENȚĂ
17. Sunt scrise corect substantivele din seria:
a. ațipild, cearceaf, chiuvetă, pioneză, maieu, pulover, mixandră;
b. ghiuvetă, pioneză, șarșaf, maieu, abțipild, micsandră, pulover;
c. cearșaf, chiuvetă, piuneză, maieu, micxandră, pulover, apțipild;
d. piuneză, abțibild, cearceaf, maiou, micsandră, chiuvetă, pulover.
18. În propoziția: Lalelele zâmbitoare și parfumate, panseluțele catifelate și cinci
trandafiri roșii au înflorit în grădina bunicii., cuvintele sunt, în ordine:
a. substantiv, adjectiv, adjectiv, substantiv, adjectiv, substantiv, adjectiv,
adjectiv, verb, substantiv, adjectiv;
b. substantiv, adjectiv, adjectiv, substantiv, adjectiv, numeral, substantiv,
adjectiv, verb, substantiv, substantiv;
c. substantiv, adjectiv, adjectiv, substantiv, adjectiv, numeral, substantiv,
adjectiv, substantiv, substantiv;
d. substantiv, adjectiv, substantiv, adjectiv, numeral, substantiv, verb, substantiv,
substantiv.

RĂSPUNSURI CORECTE:
Item
Răspuns

1
c

2
d

3
a

4
d

5
a

6
c

7
a

8
b

9
b

10 11 12 13 14 15 16 17 18
a c c a a c b d b

ComPer – Comunicare, Etapa Națională 2014-2015, Clasa a III-a

3

