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ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2021-2022, Clasa a III-a 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA a II-a – 18 martie 2022 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

CLASA a III-a 
 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

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

 
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea rezolva cerințele legate de acesta, apoi bifează în 

grilă răspunsurile corecte. 
 

Sara pe deal buciumul sună cu jale, 
Turmele-l urc, stelele scapără-n cale, 
Apele plâng, clar izvorând în fântâne; 
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine. 
 
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară, 
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 
Stelele nasc umezi pe bolta senină, 
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină. 
 
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, 
Streşine vechi casele-n lună ridică, 
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână, 
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână. 
 
Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare 
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare, 
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara, 
Sufletul meu arde-n iubire ca para. 
.................................................. 

(„Sara pe deal”, Mihai Eminescu) 
 

STANDARD 
 

1. Momentul zilei surprins în poezie este: 
a. noaptea; 
b. seara; 
c. dimineața; 
d. ziua. 
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Vin de la câmp; toaca răsună mai tare, 
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara, 
Sufletul meu arde-n iubire ca para. 

2. Versurile din caseta alăturată conțin: 
a. o imagine auditivă; 
b. două imagini auditive; 

 c. trei imagini auditive; 
 d. nicio imagine auditivă. 
 
3. Cuvântul care completează versul Și osteniţi oameni cu .....-n spinare este: 

a. sapa; b. coasa; c. furca; d. sacul. 
 
4. Schema ccvvvcv (c – consoană, v – vocală) corespunde cuvântului: 

a. nourii; b. frunte; c. fluiere; d. glasul. 
 
5. Identifică cuvântul care nu este alintat corect: 

a. fluieraș; b. clopoțel; c. vânticel; d. căsoaie. 
 
6. Cuvântul care nu este înrudit cu gând este: 

a. negândit; b. gânditoare; c. idee; d. gândire. 
 

7. Cuvântul cu sens opus pentru jale este: 
a. tristețe; b. amărăciune; c. bucurie; d. suferință. 

 
8. Cuvântul cu același sens ca în text pentru sună este: 

a. zice; b. se aude; c. răspândește; d. vestește. 
 

9. Cuvântul clopotul este despărțit corect la capăt de rând în varianta: 
a. clopo-tul; b. clop-otul; c. cl-opotul; d. clopot-ul. 

 
10. În scrierea Clopotulvechiîmplecuglasulluisara sunt: 

a. cinci cuvinte; b. șase cuvinte; c. șapte cuvinte; d. opt cuvinte. 
 
11. Găseşte seria corectă în care adjectivele rară, clară, ostenit, mare sunt transformate în 

substantive: 
a. rărit, claritate, osteneală, mărime; b. raritate, claritate, osteneală, mărit; 

 c. raritate, claritate, osteneală, mărime; d. raritate, claritate, osteneală, măricel. 
 
12. Cuvântul bătrân este substantiv în enunțurile: 
 

1. Nucul bătrân din grădina bunicii s-a uscat. 
2. Un bătrân trecea agale pe uliţa satului. 
3. Alexia nu-l mai recunoaşte pe bătrân. 
4. Omul bătrân este înţelept. 

 

a. 2 și 3; b. 1 și 2; c. 3 și 4; d. 2 și 4. 
 
13. Selectează seria în care toate cuvintele din textul dat sunt scrise incorect (forma neliterară): 

a. sara, streșine, împle, stele, murmură; 
b. sara, împle, nourii, salcâm, stână; 

 c. sara, nourii, fântâne, glasul, câmp; 
 d. sara, fântâne, nourii, streşine, împle. 
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14. Alege enunțul în care cuvântul subliniat este utilizat corect: 
a. De câteva zile plouă întruna. b. Întruna din zile am să te vizitez. 

 c. Am ascuns cartea întruna dintre cutii. d. Daniel mănâncă într-una fructe. 
 
15. Identifică situaţia în care s-a folosit virgula în enunţul Heidi, închide ușa!: 

a. între elementele unei enumerări; b. după un salut; 
 c. după numele strigat;  d. pentru a atrage atenţia. 
 
16. Fluturaşul nu este: 

a. un text nonliterar, tipărit pe o hârtie de mici dimensiuni; 
 b. un material de prezentare, de mici dimensiuni, care conține o imagine sugestivă cu un slo-

gan, o prezentare scurtă şi datele de contact; 
 c. un afiș; 
 d. un carton, de mici dimensiuni, folosit pentru promovarea unui produs/eveniment. 
 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Transformarea dialogului de mai jos în povestire este redată corect în varianta: 
 

 — De ce stai aşa pe gânduri, luminate crăişor? zise baba. Alungă mâhnirea din inima ta, 
căci norocul îți râde din toate părţile şi nu ai de ce să fii supărat! 

— Ia lasă-mă-ncolo, mătuşă, nu mă supăra! zise fiul craiului. 
(Ion Creangă, Povestea lui Harap Alb) 

 
a. Baba îl întreabă pe crăişor de ce stă supărat şi îl îndeamnă: 

— Alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul îți râde din toate părţile! 
Feciorul, supărat, îi cere babei să îl lase în pace. 

 

b. Baba îl întreabă pe crăişor de ce stă supărat: 
— De ce stai aşa pe gânduri, luminate crăişor? 
Baba îl îndeamnă să alunge mâhnirea din inima lui, căci norocul îi râde din toate părţile. 
Feciorul, supărat, îi cere babei să îl lase în pace. 

 

c. Baba îl întreabă pe crăişor de ce stă supărat şi îl îndemnă să alunge mâhnirea din inima lui, 
căci norocul îi râde din toate părţile. 

— Ia lasă-mă-ncolo, mătuşă, nu mă supăra! zise fiul craiului. 
 

d. Baba l-a întrebat pe crăişor de ce stătea supărat şi l-a îndemnat să alunge mâhnirea din 
inima lui, căci norocul îi râde din toate părţile. 

Feciorul, supărat, i-a cerut babei să îl lase în pace. 
 
18. Identifică enunțul incorect referitor la textul de informare: 

a. transmite informaţii clare, reale despre mediul înconjurător; 
 b. este redactat într-un limbaj clar și precis; 
 c. nu se referă la situaţii şi persoane reale; 
 d. are ca scop informarea cititorului. 

 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


