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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA NAȚIONALĂ – 5 iunie 2013 

COMPER – COMUNICARE, CLASA a III-a 
 

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

 
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează răspunsul corect: 
 

 
I. INIȚIERE 

 
Mi s-a părut că omul a surâs şi m-am îngălbenit. 
O fi un agent secret! Cine ştie de când ne urmăreşte, m-am gândit, iscodindu-l pe furiş. 

Am căutat să-mi aduc aminte. L-am mai văzut printre trecători? Nu cumva ne-a urmărit? 
Continuând să surâdă, omul m-a măsurat cu ochii: 

— De vânzare e mierea? Aş vrea să iau şi eu câteva kilograme. 
I-am răspuns că nu e de vânzare. A fost cumpărată de un negustor din cealaltă parte a 

oraşului. 
— Cu cât aţi luat-o? 
M-am încurcat. Nu ştiam cu cât se vinde mierea şi am spus o sumă, la întâmplare. Omul 

s-a prefăcut că mă crede. 
(Şerban Nedelcu, Un prieten necunoscut) 

 
1. În text se pot număra: 

a. 4 alineate; b. 5 alineate; c. 6 alineate; d. 7 alineate. 
 
2. Textul conţine: 

a. patru enunțuri interogative; 
c. două enunțuri interogative; 

b. trei enunțuri interogative; 
d. mai multe enunțuri interogative. 

 
3. Mierea a fost cumpărată de: 

a. agent; b. necunoscut; c. negustor; d. povestitor. 
 
4. Când a fost întrebat cu cât a cumpărat mierea, povestitorul spune o sumă: 

a. prea mare; b. potrivită; c. la întâmplare; d. foarte mică. 
 
5. Omul a crezut? 

a. da; b. nu; c. nu se știe; d. s-a prefăcut. 
 
6. După cel de-al şaptelea enunţ s-a folosit semnul „două puncte” pentru că urmează: 

a. o explicaţie; 
c. o enumerare; 

b. vorbirea directă; 
d. o strigare. 
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7. Expresia: să-mi aduc aminte nu înseamnă: 
a. să-mi amintesc; 
c. a lua aminte; 

b. să rememorez; 
d. a avea clar în minte. 

 
8. Expresia: m-a măsurat cu ochii nu poate fi înlocuită cu verbul: 

a. a cerceta; b. a examina; c. a evalua; d. a ochi. 
 
9. Descoperă care expresie nu-şi are explicaţia potrivită: 

a. a măsura cuiva ceva pe spinare                    = a lovi; 
b. a măsura încăperea dintr-un capăt în altul   = a străbate; 
c. a măsura zarea cu ochii                       = a privi insistent; 
d. a măsura grâul                                   = a vinde. 

 
10. Cuvântul cu valoare de substantiv din ultimul enunţ este: 

a. prefăcut; b. mă; c. crede; d. omul. 
 
11. În propoziţia: L-am mai văzut printre trecători? există: 

a. un pronume personal; 
c. două pronume personale; 

b. niciun pronume personal; 
d. trei pronume personale. 

 
12. În primul enunţ sunt: 

a. patru verbe; b. trei verbe; c. două verbe; d. mai multe verbe. 
 
13. Care este enunţul în care cuvântul prefăcut are alt înţeles decât în text? 

a. Am observat că s-a prefăcut. 
b. Nu-mi place omul prefăcut. 
c. S-a prefăcut bolnav. 
d. Crezi că s-a prefăcut în fluture? 

 
14. Toate verbele din primul enunţ sunt la timpul:  

a. prezent; b. trecut; c. viitor; d. alt timp. 
 
15. În expresia: să-mi aduc aminte, cratima nu:  

a. ţine locul vocalei î; 
b. desparte două cuvinte diferite; 
c. ţine locul vocalei e; 
d. uneşte într-o silabă două cuvinte diferite. 
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II. CONSOLIDARE 

 
Mi se pare că ar cam fi vremea să mă înapoiez acasă, îmi spusei. Mâine avem şcoală 

şi e bine să mă scol devreme. Să nu ajung târziu, cum i se întâmplă de atâtea ori Elviruţei. 
Elvira e prietena mea. Mă gândii: Ce-o fi făcând Elviruţa acum? Ea învaţă bine, însă nu 
prea ştie să-şi potrivească timpul. Întârzie la şcoală. Aleargă după tramvai şi se suie din 
mers. Nu-şi păstrează cărţile şi caietele curate. Nici îmbrăcămintea ei nu este îngrijită. Din 
cauza aceasta, şi din altele, i se face observaţie acasă şi în clasă. 

 (Ion Pas, Întâmplarea cu Elviruţa) 
 
16. Elviruţa era o fetiţă: 

a. ordonată; 
c. cu rezultate slabe la învăţătură;

b. dezordonată; 
d. rea. 

  
17. Cuvântul cu rol de subiect din penultimul enunţ este: 

a. ei;  
c. îmbrăcămintea; 

b. îngrijită; 
d. este. 

 
18. Numai într-un singur enunţ nu s-a folosit verbul adecvat. În care? 

a. Ancuţa îşi potriveşte ceasul. 
b. Daniela potriveşte ocheanul şi se uită în zare. 
c. Vânzătoarea de la jucării se potriveşte ca mireasa la moară. 
d. Irina îşi potriveşte atent timpul pentru teme. 

 
19. Substantivul din text care are numai formă pentru singular este: 

a. cauza; 
c. tramvai; 

b. îmbrăcămintea (haine); 
d. şcoală. 

 
20. Unde este greşeala? 

a. Dau Elviruţei trei trandafiri. 
b. Lui Elviruţa i s-au pregătit prăjiturele.  
c. Elvira trebuie să se schimbe! 
d. Vreau să merg şi cu Elvira. 

 
21. Câte cuvinte care se scriu cu m înainte de p sau b sunt în text? 

a. trei; b. două; c. patru; d. cinci. 
 
22. Modifică un singur cuvânt din propoziţia: Nici îmbrăcămintea ei nu este îngrijită., în 

aşa fel încât numărul silabelor din toată propoziţia să se micşoreze cu două. Varianta 
corectă este: 
a. Nici îmbrăcămintea ei nu e îngrijită. 
b. Nici îmbrăcămintea ei nu îi îngrijită. 
c. Nici îmbrăcămintea ei nu-i îngrijită. 
d. Nici îmbrăcămintea ei nu ie îngrijită. 
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23. În text se pot număra: 

a. patru adjective; 
c. două adjective; 

b. trei adjective; 
d. un adjectiv. 

 
 

III. STANDARD 
 

Broscuţele îi ţineau gata pregătiţi pe cei doi şerpi, hotărâţi s-o sfârşească murind ca 
nişte eroi. 

Şi iată că unul din cei doi câini îşi căscă botul mare, ca să strănute şi să dea afară 
lichidul cel otrăvitor al furnicilor. Atunci, şarpele bătrân şi orb se repezi cu capul drept în 
botul larg deschis al câinelui şi, ca un sfredel, îi pătrunse în gâtlej. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu celălalt câine, în gâtlejul căruia pătrunse cel de-al 
doilea şarpe. 

Amândoi câinii, înţepeniţi, muşcaţi şi zgâriaţi din plin, înăbuşindu-se acum, începură să 
se zvârcolească neputincioşi pe pământ. 

(Alexei Tolstoi, O luptă crâncenă la marginea pădurii) 
 
24. În primele două alineate sunt ... numerale: 

a. trei; b. patru; c. cinci; d. două. 
 
25. Gruparea de cuvinte de-al doilea are: 

a. patru silabe; b. trei silabe; c. două silabe; d. cinci silabe. 
 
26. În expresia: s-o sfârşească murind, -o este: 

a. pronume; b. numeral; c. adjectiv; d. nu se știe. 
 
27. Schema propoziţiei: Câinii, înţepeniţi, muşcaţi şi zgâriaţi se zvârcoleau pe pământ. 

este: 
a.          P           A.p.       P                P           S.          A.p. 
           s.c.            a.         v.               v.           v.          s.c. 
b.         S           A.p.       A.p.           A.p.        P.          A.p. 
           s.c.          a.            a.               a.           v.          s.c. 
c.         S           A.p.       A.p.           A.p.        P.          A.p. 
           s.c.          a.            v.               a.           v.          s.c. 
d.       A.p.          P            P.              P.           P.         A.p. 
          s.c.            v.           v.              v.           v.          s.c. 

 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
28. Subiectul propoziţiei: Douăzeci şi patru de elevi sunt în clasa mea. este: 

a. elevi; 
c. patru; 

b. douăzeci; 
d. douăzeci şi patru. 
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29. Ce formulare este corect scrisă? 

a. Am rupt un trifoi cu patru foi. 
c. Albăstrii nori împânzesc cerul.

b. Este unu aprilie. 
d. Cecilia are bani ficşi. 

 
30. Marchează propoziţia simplă: 

a. Iepuraşul, maimuţa, veveriţa, ariciul şi căprioara au ajuns. 
b. O privesc. 
c. Irina l-a lăudat. 
d. Rândunelele vor pleca imediat. 

 
GRILA DE NOTARE 

 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Rezultat c a c c d b c d d d a b d b c 

 
Item 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Rezultat b c c b b a c c a b d b d d a 

 
 
 
 
 


