
 
 

 

Concursul judeţean de Limba şi literatura română 

 

       ,,COMORILE CONDEIULUI” 

                         Ediția  a III-a 

 

               Etapa I  – 23.01.2016 

 

                    Clasa a III-a 
Varianta 1 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 120 minute. 

 

Subiectul I    ( 30  de puncte) 

 

 Citește, cu atenție, textul de mai jos și răspunde cerințelor formulate: 

 

,,Fern ţinea la Wilbur ca la ochii din cap. Îi era drag să-l mângâie, să-i dea de mâncare, 

să-l ducă la culcare. În fiecare dimineaţă, de cum se trezea, îi încălzea biberonul cu lapte, îi 

punea baveţica şi îi ţinea biberonul să sugă. După-amiaza, când autobuzul şcolii oprea în faţa 

casei, fetiţa cobora dintr-un salt şi dădea fuga în bucătărie, să-i pregătească purceluşului un nou 

biberon. Îl mai hrănea o dată la cină şi apoi încă o dată, înainte de culcare. Doamna Arable îi 

dădea şi ea un biberon la prânz, în fiecare zi când Fern era la şcoală. Lui Wilbur îi plăcea grozav 

laptele şi tare se mai bucura văzând-o pe Fern cum îi încălzeşte un biberon. Dădea să se ridice pe 

picioruşele de dinapoi şi se uita la ea cu ochii plini de lacrimi. 

În primele zile, Wilbur a avut voie să locuiască lângă soba din bucătărie, în cutia lui. 

Apoi, când doamna Arable a început să se plângă l-au mutat într-o cutie mai mare, în magazia 

de lemne. Când a împlinit două săptămâni, l-au dat afară. Înfloreau merii şi zilele se făceau tot 

mai calde. Sub un măr, domnul Arable a făcut un ţarc numai pentru Wilbur şi a pus acolo un 

coteţ mare, de lemn, în care a aşternut un strat gros de paie. În peretele coteţului a tăiat o 

deschizătură prin care Wilbur putea intra şi ieşi în voie.ˮ 
 

                                                                                              („Pânza Charlotteiˮ - E.B. Wite)            

 

1. Formulează  și  scrie două  întrebări  în legătură cu conţinutul textului și răspunsul   

acestora. 

                                                                                     
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6 p 

Numele  şi prenumele elevului: 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

Unitatea şcolară: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

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

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



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 2. a) Scrie cuvinte cu înţeles/sens asemănător pentru: 

 

 salt  =........................  

 ţarc     =  ......................  

 coteţ      = ....................... 

 

  b) Scrie cuvinte cu înţeles/sens opus  pentru: 

 se trezea     - ............................  

 primele       - ............................  

 să mângâie - .............................                               

 

c)  Desparte în silabe cuvintele: 

 deschizătură          ................................ 

 baveţica             ............................... 

 prânz           ............................... 

 

3.Explică  înțelesul expresiilor   subliniate în text. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Subiectul al  II-lea  (40 de puncte) 

 

1. Subliniază varianta corectă a cuvintelor scrise îngroşat: 

 

Numai/ nu mai e bun de nimic.  

A greșit odată/ o dată, apoi a reținut. 

Săi/ să-i dai colegei un buchet de flori.  

Trandafirii au înbobocit/ îmbobocit.  

Doamna învățătoare le solicită mai multe exemple/ egzemple. 

 

5 p 

                                                                      

3 p 

3 p 

3 p 

15 p 



 

2. Elimină cuvântul nepotrivit din şirurile de mai jos: 

 

 solemn, maiestuos, cosmic, măreţ, grandios 

 corect, cinstit, corupt, ireproşabil, onest 

 cameră, bloc, încăpere, odaie, spaţiu locuibil 

 brav, curajos, îndrăzneţ, neînfricat, puternic 

 bucurie, poftă, veselie, fericire, entuziasm 

 

 

3. Găsește și scrie câte un cuvânt  care să respecte ordinea:  

 
        VCVC-..........................       CCVV- ................................      CVCVCV-.........................   

 

                       CVCVCVVCV............................      VCVCC............... 

 

4. Identifică din fragmentul de mai jos trei subtantive comune şi două substantive proprii. 

Specifică pentru fiecare substantiv: felul, numărul şi genul. 

 

         Melania s-a dus în vizită la prietena sa, Evelina. Aceasta s-a bucurat de vizită şi s-a gândit 

să facă o petrecere  în curtea casei sale. A îmbrăcat rochiţa primită de la unchiul Viorel, a mai 

invitat câţiva vecini, apoi au adus prăjituri şi au dat drumul la muzică. 

Toţi s-au distrat de minune! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Realizează acordul între substantiv și adjectiv. Completează forma corectă pe spațiile 

punctate: 

        Fulgi (frumos) ………………… și (mare) …………..cad din norii 

(întunecat)……………… . Pe pământul  ( înghețați) ………………….se așterne un  strat  

(pufoasă) …………………. și (albă) …………………… .  Copiii ( vesel)  ………………. şi 

(zglobiu) ……………………….. se bucură de iarna (așteptat) …………………și mult (visat) 

….……….. . 

 
 
 
 
 
 

15 p 

10 p 

5 p 

5 p 



 

 Subiectul al III –lea    ( 20 puncte) 

                                                                                                                    

a) Identifică greşelile întâlnite în textul de mai jos şi transcrie-l în forma corectă pe spațiile 

punctate. 

 

b) Continuă textul transcris cu  încă 6 enunțuri în care să folosești și linia de dialog. 

 

 

întro zi, Andrea a avut o ideie minunată: să mergem întro escursie cu trenul. Am urcat ân 

vagoane și am pornit. Am trecut printro zonă necunoscută, apoi am trecut printrun tunel și, ân 

cele din urmă, am ajuns la destinație. Am coborît ân cel mai frumos sat de munte văzut pînă 

atunci. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

În redactarea textului, ai în vedere următoarele aspecte: 
 -originalitatea ideilor; 

- regulile de ortografie şi de punctuaţie;  

- aspectul îngrijit al scrisului;  

 

8 p 

12p 


