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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA a II-a – 31 martie 2017   

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citește cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte: 

 
La o margine de drum înflori şi trandafirul. Şi a fost o minune, căci floarea trandafirului era 

aşa de gingaşă, aşa de albă, că parcă de la ea se luminase dimineaţa aceea de primăvară. Şi-avea 
crengile lucii, rumene ca mărgeanul, frunzele verzi ca smaraldul. Iar mirosul florii se împrăştia 
îndată peste întregul câmpiei; fluturii cădeau adormiţi, celelalte flori se plecară în faţa adevăratei 
stăpâne, pe când păsările veneau din depărtări adânci, atrase de mireasma vrăjită, să vadă şi ele 
tulpina măiastră care îşi desfăcea frumuseţea pentru întâia oară pe pământ. 

Şi parcă şi lui Dumnezeu îi părea acuma rău că pusese într-o floare aşa de minunate însuşiri, – 
daruri pe care nu le împărţise nici în rai. 

Lucrul acesta îl şoptise o ciocârlie care, la răsăritul soarelui, ducea totdeauna lui Dumnezeu 
câte o sămânţă din fiecare floare ce creştea pe pământ, să o păstreze, Preasfântul, pentru răsad. 

Până la amiază trandafirul se acoperi întreg cu flori. Drumeţii treceau şi rămâneau locului, 
puneau mâinile la ochi, răsfirau nările să înghită mireasma nemaisimţită până atunci, apoi, cu 
priviri lacome, rupeau câte o floare; iar dacă aveau câte ceva în mână, aruncau să ţină floarea mai 
bine. În locul ei răsărea îndată alt bobocel şi, cât ai clipi, se desfăcea. Și alţi drumeţi treceau, şi nu 
era unul să nu rupă câte o floare. 

După câteva zile trandafirul se mâhni: el se-mpodobea şi oamenii îl despuiau. „Uite, îşi zicea, 
spinul de lângă mine, ce nalt e, ce chipeş, şi nimeni nu-l atinge; şi pe mine mă dezbracă toţi de fru-
museţile mele.” Un stiglet, care tocmai atunci se aşeza pe o creangă, îl desluşi: „Cum să se atingă 
cineva de spin, când tot e îmbrăcat de ghimpi!” Atunci trandafirul se uită şi văzu că-ntr-adevăr 
spinul avea ghimpi. 

Şi nu mai pregetă: se rugă îndată lui Dumnezeu să-l acopere şi pe dânsul de ghimpi, ca să-i 
păzească floarea. 

„Vezi, îşi zise Atotstăpânitorul, era dat ca pe pământ să nu rămâie ceea ce numai în rai trebuia 
să dăinuiască.” Și, bucuros, îndată a făcut semn şi tulpina lucie s-a acoperit de ghimpi. Dar 
trecătorii tot se opreau; şi nu era unul care să nu se repeadă, lacom, la floarea minunată. 
Deosebirea stătea numai în aceea că fiecare lăsa şi câte o bobiţă de sânge în vârful vreunui 
ghimpe. Iar din ghimpe sângele a pătruns, încetul cu încetul, în tulpină, s-a ridicat până în boboci, 
şi-ntr-o dimineaţă floarea trandafirului se desfăcu roşie, aprinsă, ca sângele. Spinul stătea ursuz 
alături. Iar de la o vreme se trezi şi-n dânsul pizma că prea nu-l bagă nimeni în seamă. „Uite cum 
se închină toţi trandafirului, şi mie nimeni.” 

Şi se rugă de Dumnezeu să-i schimbe şi lui floarea, să i-o facă roşie, bătătoare la ochi ca a 
trandafirului. Atunci Dumnezeu şi-a zis: „Veşnic o să se ia pe pământ un lucru drept altul; căci 
numai eu pot şti că ce am menit odată, aşa dăinuieşte; oricum şi-ar schimba faţa, soarta rămâne 
aceeaşi!” A făcut Dumnezeu un semn, şi floarea spinului se făcu roşie ca focul… Şi-au trecut mereu 
drumeţi, şi-au rupt întruna florile trandafirului, şi nu s-au uitat la spin. 

 (Emil Gârleanu, Trandafirul) 
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STANDARD 
 
1.  Autorul textului este: 

a. Mihai Eminescu; b. Emil Gârleanu; c. Vasile Alecsandri; d. Cezar Petrescu. 
 
2.  Primul alineat al textului este: 

a. o poezie; b. un afiș; c. o descriere; d. o scrisoare. 
 
3.  Trandafirul înflori: 

a. la o margine de drum; b. pe munte; c. într-o grădină; d. pe câmp. 
 
4.   Floarea trandafirului era de culoare: 

a. roz; b. galbenă; c. roșie; d. albă. 
 
5.  Frunzele trandafirului erau verzi ca: 

a. iarba; b. smaraldul; c. cerul; d. zăpada. 
 
6.  Păsările veneau din depărtări adânci, atrase de: 

a. mireasma vrăjită a trandafirului; 
c. sunetele pădurii; 

b. culoarea trandafirului; 
d. susurul apei. 

 
7.  Conform textului citit, trandafirul se acoperi cu flori:  

a. dis-de-dimineaţă; b. seara; c. până la amiază; d. până la miezul nopţii.
 
8.  Drumeţii admirau trandafirul și apoi: 

a. rupeau câte o floare; 
c. udau floarea;  

b. treceau mai departe; 
d. îi rupeau frunzele. 

 
9. Sensul opus al cuvântului măiastră este: 

a. măreaţă;     b. fermecată;     c. încântătoare; d. urâtă. 
 
10.  Marchează propoziţia care nu are legătură cu textul: 
 a. Mirosul florii se împrăştia îndată peste întregul câmpiei. 
 b. Trandafirul se rugă îndată lui Dumnezeu să-l acopere şi pe dânsul de ghimpi. 
 c. Într-o dimineaţă floarea trandafirului se desfăcu roşie, aprinsă, ca sângele. 
 d. Primăvara, se întorc păsările călătoare din ţările calde. 
 
11.  Cuvântul trandafirul este: 

a. substantiv comun, numărul plural, gen neutru; 
b. substantiv propriu, numărul plural, gen masculin; 
c. substantiv comun, numărul singular, gen masculin; 
d. substantiv comun, numărul singular, gen neutru. 

 
12. În propoziţia Păsările veneau din depărtări adânci. se găsește adjectivul: 

a. veneau;     b. păsările;     c. depărtări; d. adânci. 
 
13. Alege perechea nepotrivită de cuvinte: 

a. trandafir-trandafirii; 
c. argint-argintii; 

b. fum-fumurii; 
d. mâhni-mâhnire. 

   Trandafiri,  
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14. Ca parte de vorbire, cuvântul subliniat din enunţul: El se-mpodobea şi oamenii îl despuiau. 

este: 
a. adjectiv; 
c. pronume personal; 

b. pronume personal de politeţe;     
d. substantiv propriu. 

 
15. Cuvântul ochi are același înţeles ca în text, în propoziţia: 

a. Vânătorul ochi o pasăre. 
b. M-am lovit la ochi.  
c. Găleata era plină ochi. 
d. Mama gătește ou-ochi. 

 
16. Identifică forma de plural a substantivului trandafir: 

a. flori;     b. trandafiri;     c. trandafirul; d. trandafiriu. 
 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Descoperă regula, apoi găseşte perechea de cuvinte scrisă incorect: 
a. copil-copii;  b. fiică-fiice;   c. moș-moși; d. pix-pixurii. 

 
18. Identifică seria de substantive care au aceeași formă, atât la numărul singular cât și la numărul 

plural: 
a. ochi, ardei, răţoi, chei; 
c. vulpoi, miei, ardei, arici; 

b. ardei, răţoi, ochi, arici; 
d. roșii, pui, chei, ardei. 
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