
 

 

 

 

 

Concursul județean de Limba și literatura română 
 

       ,,COMORILE CONDEIULUI” 

                        Ediția a IV- a 
Etapa a II a  – 25. II. 2017 

    CLASA a III- a 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

                           SUBIECTUL I   30 puncte 

 

 Citiți cu atenție textul de mai jos. 

Odată, Soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior.  

Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea se întristase. 

Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l 

înfrunte pe zmeu, dar într-o zi, un tânăr viteaz s-a hotărât să plece să salveze soarele. Mulţi dintre 

pământeni  l-au condus şi i-au dat din puterile lor, să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze Soarele.  

Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început lupta.     

S-au înfruntat zile întregi până când zmeul a fost doborât. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. 

Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul 

n-a ajuns să vadă primăvara. Sângele cald din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când aceasta se topea, 

răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. Până şi ultima picătura de sânge a flăcăului se scurse în 

zăpada imaculată. 

De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roșu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc 

sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui 

voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii. 

                                                    ( Mărţişorul,  legendă populară românească) 

1.Răspunde la întrebări:    (4p) 

a ) Cine s-a decis să înfrunte zmeul? 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Ce s-a întâmplat cu tânărul după ce a reuşit să elibereze Soarele? 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Formulează și scrie două întrebări în legătură cu conţinutul textului și răspunsul acestora. (6p) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

       

Numele .............................................. 

Prenumele ........................................ 

Clasa .................. 

Școala 

.................................................................

............................................................... 

Profesor ................................................ 

Supraveghetor ..................................... 



    3. Formulează ideea principală a ultimului alineat:  (3p) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Scrie : (6 p) 

 Cuvinte cu înțeles asemănător pentru :                   

- puritatea ________________________________ 

-  simbolizează _____________________________ 

 - vestitorii ________________________________ 

 

 Cuvinte cu înțeles opus pentru: 

 

- închizându-l __________________________ 

- a găsit ________________________________ 

- amintind ______________________________ 

 

5. Explică înţelesul expresiilor:   (4 p) 

- n-a ajuns să vadă primăvara-______________________________________________________ 

- a reînviat natura________________________________________________________________ 

6. Desparte în silabe cuvintele   (3p) 

 

castel-__________________________________________ 

grădinii-_________________________________________ 

punctuaţia_______________________________________ 

7. Caută în textul oferit mai sus:   (4p) 

- două substantive la genul feminin:___________________________________________________ 

- două substantive la numarul plural__________________________________________________ 

SUBIECTUL al II lea (30 p) 
 

 1) Citește textul și pune  semnele de punctuaţie care se potrivesc:  (10p) 
 

        Cei unsprezece frăţiori au  îmbrăţişat-o pe Eliza  Râdeau şi plângeau de fericire 

        Fratele cel mare i-a spus 

          Noi suntem lebede numai ziua  De îndată ce apune soarele  ne recăpătăm chipurile omeneşti 

          Cum aş putea să vă scap de vrajă  dragii mei  i-a întrebat fata 

          Numai Zâna Morgana ştie răspunsul  surioară  i-a răspuns cu tristeţe în glas cel mai mic dintre 

prinţi   

         O atunci mă voi duce la zână O voi ruga să mă ajute a rostit Eliza hotărâtă 

 

2.  Încercuiește varianta corectă a cuvintelor scrise îngroşat: (10p) 

 

Să-i / săi spun Mariei ce s-a întâmplat cu pantofii să-i/săi?  

A fost odată/ o dată un împărat vestit.  

Mai/ m-ai  spune o poveste!  

Obrajii îi erau înbujorați/ îmbujorați.  

Elevii rezolvă  numai/nu mai exerciții/ egzerciții complexe 

La/L-a teatru la/l-a întrebat dacă a venit împreună/înpreună cu sora sa/s-a. 



 

3. Taie cu o linie cuvântul nepotrivit din şirurile de mai jos: (5p) 

 

 

ântă,zice,spune,conversează 

 

 insucces, reusită 

 mâhnire, întristare, furie, melancolie 

 

4. Alcătuieşte un enunț în care să foloseşti douӑ substantive comune şi două substantive proprii: 

(5p) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

SUBIECTUL AL III LEA (30 p)  

 

         Alcătuieşte o compunere de 8-10 de propoziții/enunțuri despre sfârşitul iernii, în care să folosești 

următoarele cuvinte/expresii: nu mai cerne, copaci, bucurie, se joacă, ghiocel, vesel, prieten, albul 

nesfârşit, crivăţul,  (se poate schimba forma acestor cuvinte). Scrie un titlu potrivit.  

      Atenție! În redactarea compunerii ai în vedere următoarele aspecte:  

- respectarea cerinței; 

 - utilizarea tuturor cuvintelor de sprijin 

 - respectarea părţilor unei compuneri  

- găsirea unui titlu potrivit;  

- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie 

 - aspectul îngrijit al scrisului, aşezarea în pagină  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


