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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23-27 MAI 2016 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a III-a 
 

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

 
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte: 
 
De spaimă, tâlharii săriră-n sus şi crezând că niscaiva stafii au năvălit în casă, 

fugiră îngroziţi în pădure. Iar cei patru tovarăşi se aşezară la masă şi, luând fiecare 
din ce mai rămăsese, se ghiftuiră de parcă i-ar fi aşteptat un post de patru 
săptămâni. 

După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanţi stinseră luminile şi-şi aleseră 
culcuşul, fiecare după pofta inimii şi după cum îi era firea. 

Măgarul se culcă pe un maldăr de gunoi, câinele se făcu covrig după uşă, pisica 
se tolăni pe cuptor, lângă spuza caldă, iar cocoşul se cocoţă pe o grindă de sub 
bagdadie. Şi cum veneau de la drum lung şi erau osteniţi, adormiră repede. 

După ce trecu miezul nopţii, tâlharii văzură de departe că-n casă nu mai arde 
nici o lumină şi că totul părea cufundat în tăcere. Atunci căpetenia le zise: 

— Mi se pare că ne-am cam speriat de pomană! S-ar cuveni să ne ruşinăm c-am 
fost aşa de slabi de înger! 

Şi trimise pe unul de-ai lor să cerceteze ce se mai întâmpla pe acasă. Iscoada nu 
desluşi nimic care să-l pună pe gânduri; casa părea cufundată în cea mai deplină 
linişte şi, fără nici o grijă, intră în bucătărie şi voi să aprindă o lumânare.  

                              (Jacob şi Wilhelm Grimm, Muzicanţii din Bremen) 
 

STANDARD 
 

1. Titlul lecturii din care s-a extras fragmentul conţine: 
a. 4 cuvinte; b. 2 cuvinte; c. 3 cuvinte; d. 5 cuvinte. 

 
2. În enunţul scris îngroşat sunt … substantive la numărul plural: 

a. 3 substantive; b. 2 substantive; c. 4 substantive; d. 1 substantiv. 
 
3. Cuvântul care este sinonim pentru maldăr: 

a. maritim; b. malefic; c. mal; d. grămadă. 
 
4. Seria de cuvinte în care ai numai substantive comune, numărul singular, genul 

masculin, este: 
a. măgarul, culcuşul, gunoi, câinele; 
c. câinele, cuptor, pisica, maldăr; 

b. cocoşul, casă, tâlhar, cuptor; 
d. măgarul, cocoşul, câinele, covrig. 
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5. Cuvântul muzicanţi se desparte în silabe: 
a. muz-i-canţi; b. muz-ic-anţi; c. mu-zi-canţi; d. mu-zi-can-ţi. 

 
6. Covrig în dreptul uşii stătea: 

a. câinele; b. măgarul; c. pisica; d. cocoşul. 
 
7. Întâmplarea povestită se petrece:  

a. într-o seară; b. într-o noapte; c. dimineaţa; d. la prânz. 
 
8. În formularea că-n, s-a folosit cratima pentru că: 

a. înlocuieşte vocala „î”; 
c. înlocuieşte vocala „e”; 

b. separă silabele cuvântului dat; 
d. lipseşte un cuvânt. 

 
9.. Substantivul măgarul din al treilea alineat poate fi înlocuit cu un: 

a. adjectiv; 
c. pronume personal; 

b. verb; 
d. adjectiv + verb. 

 
10. Ca parte de vorbire, cuvântul caldă (din construcţia spuza caldă) este: 

a. substantiv; b. verb; c. adjectiv; d. pronume. 
 
11. Perechea care nu conţine cuvinte cu sens opus este: 

a. stinseră/aprinseră; 
c. departe/aproape; 

b. se culcă/se scoală; 
d. măgar/asin. 

 
12. În enunţul scris îngroşat sunt: 

a. 3 verbe; b. 4 verbe; c. 5 verbe; d. 6 verbe. 
 
13. Substantivul grindă denumeşte: 

a. o fiinţă; 
c. un obiect; 

b. un fenomen al naturii; 
d. o acţiune. 

 
14. În propoziţia Măgarul se culcă pe un maldăr de gunoi. substantivul care 

denumeşte o fiinţă este: 
a. măgarul; b. maldăr; c. gunoi; d. se culcă. 

 
15. Verbul care se formează din substantivul tâlhar este: 

a. a se tolăni; b. tâlhar; c. a tâlhări; d. a tăbărî. 
 
16.  Expresia se făcu covrig (din text) are sensul de:  

a. produs alimentar în formă de inel; 
c. a deveni sărac; 

b. preparat din făină de grâu; 
d. a se încovriga. 
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EXCELENȚĂ 
 

17.  În luna … am avut un spectacol. Tu nu … întrebat cum a fost. Eu … că m-am 
supărat că nu … însoţit la acest la acest eveniment important din viaţa mea. 
 Seria de cuvinte potrivită pentru înlocuirea punctelor este: 

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

 
18. Care asociere substantiv-adjectiv nu este corectă? 

a. panglică roză; 
b. penar roz;  
c. culoare roz; 
d. costum roz. 

 
 

 
 

Întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Răspuns c b d d c a b a c c d b c a c d c a 

 


