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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 6 IUNIE 2012 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

___A. „Sub un nuc dintr-o livadă se jucau doi copii. Ei văzură o nucă în iarbă şi se repeziră 

amândoi s-o ia. Tărtăcuţele lor făcură: Poc! Primul, mai iute de mână apucă nuca şi-o băgă repede 

în buzunar. 

— Mie mi se cuvenea nuca, zise ciudos celălalt, căci eu am văzut-o mai întâi! 

─ Ba mie, că eu am luat-o de jos! 

Pe când se certau şi se ghionteau, iată că vine un băiat mai mare gata să le facă dreptate. 

Acesta le-a zis: 

─ Daţi-mi mie nuca, să v-o împart eu! 

O luă în mână, o strică şi le zise celor doi ţânci: 

─ Ţine tu jumătate de coajă pentru că ai văzut mai întâi nuca. Ţine şi tu cealaltă jumătate 

de coajă, pentru că ai luat-o de jos. 

─ Şi miezul? 

─ Păi, miezul mi-l opresc mie, fiindcă v-am împăcat!” 

 (Boris Crăciun, Poveşti, proverbe, ghicitori – antologie tematică pentru clasele I-IV) 
 

1.   Textul este:  

a. o descriere; b. o fabulă; c. un basm; d. o povestioară cu 

tâlc (cu învăţătură). 

 

2.   Băiatul mai mare: 

a. i-a certat; b. i-a judecat; c. le-a dat o lecţie; d. i-a dus la părinţi. 

 

3.   Expresia „iute de mână” înseamnă: 

a. isteț; b. glumeț; c. rapid; d. talentat. 

 

4.   Cuvântul cu înţeles asemănător pentru cuvântul ţânci este:  

a. insecte; b. petrecăreţi; c. neastâmpăraţi; d. copii. 

 

5.   Cuvântul din text cu înţeles asemănător pentru cuvântul tărtăcuţele este:  

a. bostanii; b. mâinile; c. capetele;  d. picioarele. 

 

6.   Prin comportament, fiecare din cei doi băieţi a demonstrat că este:  

a. egoist; b. isteţ; c. bun la suflet; d. deştept. 

 

7.   În prima propoziţie sunt: 

a. trei substantive, două numerale, un verb; 

b. trei substantive, un numeral, două verbe; 

c. trei substantive, un numeral, un verb; 

d. patru substantive, un numeral, un verb. 
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8.   În propoziţia „Primul apucă nuca.” subiectul: 

a. nu este 

exprimat; 

b. este cuvântul 

„nuca”; 

c. este cuvântul 

„primul”; 

d. nu este necesar. 

 

9.   Perechea nepotrivită cu celelalte este: 

a. copil – puşti; b. livadă – pădure; c. apucă – prinse; d. zise – spuse. 

 

10. Proverbul potrivit textului este: 

a. Capul face, capul trage. 

b. Când doi se ceartă al treilea câştigă. 

c. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte. 

d. Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte. 

 

 

     B.  Marea e ca o fereastră 

Cu perdeaua ei albastră. 

Mici gângănii lucitoare 

Trec pe ea – mii de vapoare,  

Cu lămâi şi portocale, 

Cu maşini şi cu cristale, 

Cu vanilii, scorţişoară, 

Dintr-o ţară-n altă ţară. 

Peste unda ei în zbor, 

Neamul pescăruşilor 

Valurile le despică 

Şi la soare se ridică, 

Iar în cioc le străluceşte 

Capul mic al unui peşte. 

Dar sub valuri coborând  

Oare ce s-o fi-ntâmplând? 

                  (Daniela Caurea, Cartea anotimpurilor) 

 

11. Marea este asemănată cu: 

a. o întindere lucitoare; 

b. o întindere cu vapoare; 

c. o fereastră cu perdea albastră; 

d. un lanţ de pescăruşi. 

 

12.  Vapoarele sunt asemănate cu: 

a. ferestre luminoase; 

b. maşini plutitoare; 

c. nişte pescăruşi; 

d. mici gângănii lucitoare. 

 

13.  Pescăruşii despică valurile deoarece:  

a. aşa le place; 

b. fac gimnastică; 

c. prind în cioc câte un peşte; 

d. sunt agresivi. 
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14. Expresia „şi la soare se ridică” înseamnă: 

a. se uită; 

b. se închină; 

c. se înalţă; 

d. duc greutăţi. 

 

15. Întrebarea finală a poeziei exprimă: 

a. nedumerirea; 

b. supărarea; 

c. bucuria; 

d. curiozitatea. 

 

16. În versurile „Marea e ca o fereastră / Cu perdeaua ei albastră. /  

Mici gângănii lucitoare / Trec pe ea – mii de vapoare.” sunt:  

a. patru adjective; 

b. trei adjective; 

c. două adjective; 

d. niciun adjectiv. 

 

17. Perechea nepotrivită cu celelalte este: 

a. portocale – fructe; 

b. pescăruşi – păsări; 

c. vapoare – mijloace de transport; 

d. mare – plajă. 

 

18. Forma de plural a substantivului fereastră este: 

a. fereştri; b. ferestrei; c. ferestre; d. geamuri. 

 

19.  Pronumele ea (Trec pe ea – mii de vapoare) ţine locul substantivului: 

a. fereastră; b. perdeaua; c. marea; d. gângănii. 

 

20.  Seria de cuvinte care nu este formată dintr-un substantiv la numărul singular 

şi unul la numărul plural este: 

     a. gânganie, 

gângănii; 

b. mare, mării; c. val, valuri; d. vapor, vapoare. 

 

 

    C. Plantele medicinale au ocupat şi ocupă un loc important în asigurarea sănătăţii omului. De-a 

lungul timpului oamenii au observat că anumite plante au o acţiune binefăcătoare asupra 

organismului, ele contribuind la menţinerea forţei de muncă şi a sănătăţii… 

Cei care colectează plante medicinale trebuie să le cunoască şi să ştie perioada în care 

acestea pot fi recoltate. Pentru uscare vom avea grijă ca, imediat după colectare, să le aşezăm în 

locuri curate, la temperatură obişnuită, într-un loc aerisit, ferit de praf şi insecte. Le vom aşeza în 

straturi subţiri, pe coli de hârtie. Trebuie să avem grijă să uscăm plantele medicinale separat, pe 

specii… După uscare le vom ambala în pungi de hârtie, în cutii de carton sau de lemn şi le vom 

păstra la loc uscat şi răcoros timp de 1-3 ani. 

                                                   (Constanţa Cuciinic, Natura – prietena mea) 
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21.  În text sunt prezentate informaţii despre: 
a. plantele de 
ornament; 

b. cereale; c. plantele 
medicinale; 

d. legume. 

 
22.  Plantele prezentate sunt importante pentru că:  

a. înfrumuseţează mediul înconjurător; 
b. sunt sursă de hrană; 
c. au o acţiune binefăcătoare asupra organismului; 
d. nu sunt cultivate. 

 
23.  Persoanele care colectează aceste plante trebuie: 

a. să fie tinere; b. să le cunoască 
foarte bine; 

c. să fie sănătoase; d. să fie harnice. 

 
24.  Pentru a se păstra proprietăţile vindecătoare ale lor este foarte important: 

a. să fie spălate; 
b. să fie etichetate; 
c. să fie uscate corespunzător; 
d. să fie vândute. 

 
25.  Uscarea se face: 

a. la temperaturi foarte înalte; 
b. la soare; 
c. la temperaturi obişnuite, în locuri aerisite; 
d. în cuptorul aragazului. 

 
26.  Plantele medicinale se usucă: 

a. separat, pe specii; 
b. în camere separate; 
c. toate la un loc; 
d. împerecheate. 

 
27.  Ambalarea corectă se face în: 

a. pungi de 
plastic; 

b. pungi din hârtie 
şi cutii din carton; 

c. folii de plastic; d. cutii metalice. 

 
28.  Plantele medicinale uscate pot fi folosite: 

a. foarte mulţi 
ani; 

b. o săptămână; c. câteva luni; d. 1-3 ani. 

 
29.  Perechea nepotrivită  cu celelalte este: 

a. muşeţel – ceai; 
b. pătlagină – ceai; 
c. miere – ceai; 
d. mentă – ceai. 

 
30.  Expresia „acţiune binefăcătoare” poate fi înlocuită cu:  

a. spun adevărul; 
b. produc accidente; 
c. sunt periculoase; 
d. fac bine. 
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