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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016  

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: 

 
Într-o primăvară, o prepeliţă aproape moartă de oboseală – că venea de departe, tocmai din 

Africa – s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit 
vreo câteva zile, a început să adune beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a făcut un cuib pe 
un moşoroi de pământ, mai sus, ca să nu i-l înece ploile; pe urmă, şapte zile de-a rândul a ouat câte 
un ou, în total şapte ouă mici ca nişte cofeturi şi a început să le clocească. [...]             

După trei săptămâni i-au ieşit nişte pui drăguţi, nu goi ca puii de vrabie, îmbrăcaţi cu puf 
galben ca puii de găină, dar mici, parcă erau şapte gogoşi de mătase, şi au început să umble prin 
grâu după mâncare. Prepeliţa prindea câte o furnică, ori câte o lăcustă, le-o firimiţea în bucăţele 
mici, şi ei, pic! pic! pic! cu cioculeţele lor, o mâncau numaidecât. Şi erau frumoşi, cuminţi şi 
ascultători; se plimbau primprejurul mamei lor şi când îi striga: „Pitpalac!” repede veneau lângă 
ea. Odată, prin iunie, când au venit ţăranii să secere grâul, ăl mai mare dintre pui n-a alergat 
repede la chemarea mă-sii, şi cum nu ştia să zboare, haţ! l-a prins un flăcău sub căciulă. 

                                                                              (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Puiul) 
 

STANDARD 
 
1. Întâmplarea se petrece într-o: 

a. iarnă; b. primăvară; c. vară; d. toamnă. 
 
2.  Pasărea amintită în text este:  

a. o porumbiţă; b. o rândunică; c. o prepeliţă; d. o pitulice. 
 
3.  Fragmentul face parte din lectura: 

a. Privighetoarea; b. Căprioara; c. Veverița; d. Puiul. 
 
4.   Prepelița venea din: 

a. Europa; b. Africa; c. America; d. Australia. 
 
5.  Ea a poposit: 

a. într-un copac; b. într-un tufiş; c. într-un lan de grâu; d. într-un crâng.
 
6.  Prepeliţa a ouat: 

a. trei ouă; b. cinci ouă; c. nouă ouă; d. şapte ouă. 
 
7.  Puii erau: 

a. drăguţi, goi, cu puful alb; 
c. mici, răi, cu puf mic; 

b. drăguţi, mici, cu puful galben; 
d. mici, liniştiţi, cu ciocul galben. 
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8.  Puii umblau după: 
a. prepeliţă; b. ţărani; c. mâncare; d. vânător. 

 
9.  Primul cuvânt din fragmentul dat, format din trei silabe este: 

a. prepeliţă; b. aproape; c. moartă; d. Africa. 
 
10.  Cuvântul „a prins” nu are acelaşi înţeles ca cel din text în propoziţia: 

a. Alexandru a prins fluturele sub palmă. 
c. Pe băiat l-a prins somnul foarte repede. 

b. Tata a prins un peştişor argintiu. 
d. Nică a prins pupăza sub căciulă. 

 
11.  În fragmentul dat sunt … substantive proprii:  

a. trei; b. patru; c. două; d. unul. 
 
12.  Substantivul muşuroi la numărul plural este: 

a. muşuroii; b. muşuroiul; c. muşuroaie; d. muşuroile. 
 
13.  Însuşirile frumoşi, cuminţi şi ascultători sunt folosite pentru: 

a. ţărani; b. pui; c. flăcăi; d. cuib. 
 
14.  Substantivele prepeliţă şi puii pot fi înlocuite cu două pronume personale la persoana a treia: 

a. ea, el; b. ele, ei; c. ei, voi; d. ea, ei. 
 
15.  Acţiunile puilor sunt: 

a. se odihnea, a ouat, veneau; 
c. se plimbau, veneau, mâncau; 

b. se plimbau, au venit, prindea; 
d. veneau, se lăsa, mâncau. 

 
16.  Adjectivul care se poate forma din substantivul mătase este: 

a. mătasea; b. mătăsos; c. mătăsar; d. mătăsurile. 
 
 

EXCELENȚĂ 
 
17.  În propoziţia: Într-o primăvară, o prepeliţă obosită s-a lăsat din zbor într-un lan verde de 

grâu, la marginea lăstarului. sunt: 
a. şase adjective, trei substantive, un verb. 
b. şapte substantive, patru adjective, un verb. 
c. şapte substantive, două adjective, un verb. 
d. cinci substantive, trei adjective, două verbe. 

 
18.  Câte greşeli s-au strecurat în textul de mai jos? 
 

Elevi povestesc ce a văzut la grădina zologică. doamna ânvăţătoare îi ascultau cu 
multă atenţie. Iei a văzut multe animale; lei, urşi, lupi şi girafe. Le-au admirat 
înpreună şi sau bucurat de cele văzute. 

 

a. 10; b. 9; c. 12; d. 11. 
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