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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2014 

COMPER – COMUNICARE, CLASA a III-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

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

 
I. INIȚIERE 

 
Cucoșul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuș, și-a trecut mândru înainte. 
Am scăpat, gândi cu bucurie cărăbușul și se întoarse să privească după cucoș. Din celălalt 

capăt al drumului sosea un curcan. Cărăbușul se făcu mai mic decât era, ținându-și sufletul... 
(Emil Gârleanu, Sărăcuțul) 

 
1. Personajele din text sunt: 

a. cucoșul, ochiul; 
c. cucoșul, cărăbușul, curcanul; 

b. cucoșul, cărăbușul; 
d. cărăbușul, curcanul. 

 
2. Cărăbușul se întoarse să privească după: 

a. cucoș; b. curcan; c. amiază; d. suflet. 
 
3. Alege enunțul corect! 

a. Substantivul ochi are aceeași formă la singular și la plural. 
b. Substantivul ochi are numai formă de plural. 
c. Substantivul ochi are numai formă de singular. 
d. Cuvântul ochi este substantiv și nu poate fi verb. 

 
4. Virgula din al doilea enunț s-a folosit pentru că: 

a. este o enumerare; 
b. separă cuvintele cărăbușului de ale povestitorului; 
c. este o explicație; 
d. indică o strigare. 

 
5. În ultimul enunț ai numărat        consoane: 

a. 24; b. 21; c. 23; d. 25. 
 
6. Expresia ținându-și sufletul înseamnă: 

a. nemișcat; b. mânios; c. neînfricat; d. însuflețit. 
 
7. În ultimul enunț sunt: 

a. trei substantive, două adjective, un verb; 
b. două substantive, un adjectiv; 
c. două substantive, un adjectiv, trei verbe; 
d. un substantiv, două adjective, trei verbe. 
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8. Perechea nepotrivită este: 
a. spaimă – curaj; 
c. s-a apropiat – s-a depărtat; 

b. sosea – venea; 
d. capăt – început. 

 
9. Proverbul potrivit textului este: 

a. De cine nu învață, relele se-agață. 
b. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. 
c. Nu zice hop până n-ai sărit pârleazul. 
d. Când doi se ceartă al treilea câștigă. 

 
10. În text sunt       cuvinte care conțin grupul de vocale ea: 

a. patru; b. trei; c. niciunul; d. două. 
 

II. CONSOLIDARE 
 

— Mai auzit-ai dumneata, cumnată, una ca asta, să fure Ion pupăza care, zicea mătușa cu 
jale, ne trezește dis-dimineață la lucru de atâția ani? Grozav era de tulburată, și numai nu-i venea 
să lăcrimeze, când spunea aceste. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era 
ceasornicul satului. Însă mama, sărmana, nu știa de asta nici cu spatele. 

— Ce spui, cumnată?! Da’ că l-aș ucide în bătaie, când aș afla că el a prins pupăza s-o 
chinuiască. De-amu bine că mi-ai spus, las’ pe mine, că ți-l iau eu la depănat! 

 (Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 
 
11. Ceasornicul satului era: 

a. mătușa; b. pupăza; c. mama; d. ceasul. 
 
12. În text sunt       pronume personale de politețe: 

a. unul; b. două; c. trei; d. mai multe. 
 
13. În text sunt       substantive comune, la numărul plural: 

a. patru; b. trei; c. două;  d. unul. 
 
14. Pronumele eu (că ți-l iau eu la depănat!) ține locul substantivului:  

a. mama; b. mătușa; c. Nică; d. pupăza. 
 
15.  În luna ... am mers în excursie. Tu nu ... întrebat unde am fost. Eu ... că m-am supărat  

că nu ... chestionat deloc cu privire la acest aspect. 
  

 Seria de cuvinte potrivită pentru înlocuirea punctelor este:  
a. mai, m-ai, m-ai, m-ai; 
c. mai, mai, m-ai, m-ai; 

b. mai, m-ai, mai, m-ai; 
d. mai, m-ai, mai, mai. 

 
III. STANDARD 

 
16. La plural, subtantivul coadă are forma: 

a. coade; b. codane; c. cozi; d. codate. 
 
17. Cuvântul excursie are: 

a. 8 sunete, 8 litere;  
c. 9 sunete, 8 litere; 

b. 8 litere, 7 sunete; 
d. 8 litere, 10 sunete. 
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18. În enunțul Ana a cules din grădina bunicilor o roșie., cuvântul subliniat este: 
a. verb; b. pronume; c. adjectiv; d. substantiv. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Adaugă cuvântul potrivit în comunicarea: 
  Coaja ... vopsite de mama este de culoare roșie. 

a. ouălelor; b. ouălelelor; c. ouălor; d. oolelor. 
 
20. Alege ordinea părților de vorbire prin care se exprimă cuvântul nouă: 

 I: Nouă ne plac lucrurile bine făcute. 
 II: Am îmbrăcat bluza cea nouă. 
 III: Ancuța a rezolvat nouă probleme. 
 IV: Am scris cifra nouă. 
a. I – adjectiv, II – pronume, III – numeral, IV – substantiv; 
b. I – pronume, II – adjectiv, III – numeral, IV – substantiv; 
c. I – substantiv, II – adjectiv, III – pronume, IV – numeral; 
d. I – pronume, II – numeral, III – adjectiv, IV – substantiv. 

 
 

GRILA DE NOTARE 
 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rezultat c a a b d a c b c d 

 
Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Rezultat b a d a b c c d c b 

 
 
 


