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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA a III-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
I. INIȚIERE

Într-o seară, aproape de asfinţitul soarelui, pe când meşterul se afla la un iarmaroc îndepărtat,
după potcoave de aur şi argint, sosi o făptură ciudată, de pe altă lume parcă, şi care, spre mirarea
băiatului, începu să vorbească în grai omenesc.
— Ehei, de mult n-am mai dat pe aici. Unde-i meşterul?
— Nu-i acasă. Dar ce ai cu el?
— Aş vrea să mă potcovească!
Pe băiat, cât pe ce să-l pufnească râsul. Nu avea nicio asemănare cu caii, dar cum ucenicul
era isteţ pricepu că sluţenia aceea burduhănoasă, cu picioarele lungi şi subţiri ca aţa nu putea fi
altul decât puricele năzdrăvan despre care îi pomenise într-una din zile meşterul său.
(Călin Gruia, Izvorul fermecat)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Dialogul are loc între:
a. meşter şi ucenic;
c. ucenic şi purice;

b. meşter şi purice;
d. cal şi purice.

Picioarele puricelui erau subţiri ca:
a. băţul;
b. ața;

c. lujerul;

d. degetul.

Puricele era:
a. mic;

c. vorbăreț;

d. năzdrăvan.

Meşterul se afla la:
a. oraș;
b. iarmaroc;

c. plimbare;

d. pădure.

Meşterul dorea să cumpere:
a. aur;
b. argint;

c. hrană;

d. potcoave.

Câte alineate conține textul?
a. două;
b. trei;

c. patru;

d. cinci.

b. mare;

Enunţul Unde-i meşterul? exprimă:
a. o poruncă;
b. o chemare;
c. o întrebare;
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8.

Găseşte cuvântul cu înţeles asemănător pentru iarmaroc.
a. târg;
b. noroc;
c. iernatic;
d. marmeladă.

9.

Doar una dintre enumerări exprimă însuşiri ale puricelui. Care?
a. burduhănos, năzdrăvan, frumos; b. slut, burduhănos, năzdrăvan;
c. slut, ciudat, neatent;
d. ciudat, ascultător, burduhănos.

10. Cuvântul cu înţeles opus lui asfinţeşte este:
a. apune;
b. sfârșește;
c. răsare;

d. sfințire.

11. Perechea de cuvinte nepotrivită cu celelalte este:
a. mult, puţin;
b. gros, subţire;
c. lung, scurt;
d. pomeneşte, trezeşte.
12. În propoziţia Aş vrea să mă potcovească!, semnul exclamării exprimă:
a. o poruncă;
b. un îndemn;
c. o mirare;
d. o dorinţă.
13. Marchează propoziţia care nu are legătură cu textul:
a. Într-o seară sosi o făptură ciudată.
b. Băiatul era tare mirat.
c. Băiatul era cât pe ce să plângă.
d. Sluţenia aceea avea picioarele lungi şi subţiri.
14. Cuvântul meşterul apare în text de:
a. trei ori;
b. patru ori;
c. două ori;
d. o singură dată.
15. Fragmentul face parte din:
a. poezia Izvorul fermecat;
c. povestirea Izvorul fermecat;

b. scrisoarea Izvorul fermecat;
d. dramatizarea Izvorul fermecat.
II. CONSOLIDARE

Hai la săniuş, copii!
A-nceput de ieri să cadă
Pe oraşe şi pe sate,
Fulgi de-argint şi de zăpadă.
Cu patine şi cu sănii,
Hai să ne jucăm cu foc!
Când ne-om face mari, odată,
Nu mai avem timp de joc.
Ura! Dealul este mare
Şi noi mici. Să ne grăbim!
Fii binevenită, iarnă!
Noi, copiii, te iubim!
(Virgil Carianopol, Iarna)
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16. Textul prezentat este:
a. un bilet;
c. o poveste;

b. o scrisoare;
d. o poezie.

17. Câte strofe sunt?
a. patru strofe;
c. opt strofe;

b. trei strofe;
d. douăsprezece strofe.

18. Găseşte seria de cuvinte din care nu poate fi formată o propoziţie:
a. de, fulgii, plutesc, zăpadă, în, uşor, aer;
b. la, cuprinşi, săniuş, copiii, veselie, de;
c. iarna, iubesc, copiii, dalbă;
d. să, cadă, a-nceput, ieri, de-argint, de, fulgi, zăpadă, de, şi.
19. Identifică enunţul incorect:
a. Bunicuţa are doi fii.
c. Aş fii venit la tine, dacă erai acasă.

b. Fiii mei au rezultate remarcabile.
d. Să fii atent la concurs!

20. Care pereche de rime nu este prezentă în text?
a. grăbim, iubim;
b. cadă, zăpadă;
c. copii, jucării;
d. foc, joc.
21. Alege seria corectă de cuvinte înrudite cu patină:
a. patinaj, patimă, patinatoare;
b. patinaj, patinoar, patinator;
c. pateu, patinoar, patinatoare;
d. patern, patinaj, patinator.
22. Un cuvânt din poezie citit invers dă un nume de copil. Acesta se află în:
a. strofa a treia, versul patru;
b. strofa a doua, versul patru;
c. prima strofă, versul al doilea;
d. ultima strofă, primul vers.
23. În ultima strofă se află ... cuvinte formate din două silabe.
a. patru;
b. cinci;
c. două;
d. șapte.

III. STANDARD

Apoi porni la drum şi, la scurt timp, soarele răsări de sub poala muntelui, oferindu-i
croitorului un spectacol de neuitat. Îl privea cu atâta admiraţie de ai fi zis că-l vedea pentru prima
oară şi într-un fel chiar aşa era, căci de-abia acum eroul nostru începuse să aprecieze cu adevărat
viaţa şi minunăţiile ei mărunte.
(Fraţii Grimm, Cei doi călători)
24. Vocala care apare de cele mai multe ori în propoziţia: Soarele răsări de sub poala muntelui.
este:
a. „o”;
b. „u”;
c. „e”;
d. „ă”.
25. Cărui cuvânt i se potriveşte schema: vccvcvcv?
a. aprecieze;
b. începuse;
c. adevărat;
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26. În care dintre enunţuri cuvântul răsărit are acelaşi înţeles cu cel din text?
a. Şireata vulpe a răsărit ca din pământ.
b. A răsărit luna pe bolta înstelată.
c. Ne-a întâmpinat un copil mai răsărit.
d. Ce idee bună mi-a răsărit în minte!
27. Una dintre enumerări exprimă scrierea adecvată a fragmentului. Indică varianta corectă:
Mama s-a/sa întristat văzând că o mint. Mi-a sugerat să spun adevărul, apoi sa/s-a dus
la sora s-a/sa. I-a/ia spus că este important să i-a/ia decizii corecte.
a. s-a, sa, sa, ia, i-a;
c. s-a, s-a, sa, i-a, ia;

b. sa, s-a, sa, i-a, ia;
d. sa, sa, s-a, i-a, ia.

IV. EXCELENȚĂ

28. Indică varianta greșită:
a. ceară: 5 litere, 4 sunete;
c. gene: 4 litere, 3 sunete;

b. excursie: 8 litere, 9 sunete;
d. număr: 5 litere, 5 sunete.

29. Descoperă seria unde s-a despărţit corect în silabe:
a. nă - zdră - van, strop, mi - cuţ;
b. uim - i - re, fi - i - că, jur - nal;
c. co - pi - ii, copt, din - tr-un;
d. e - xcur - si - e, cor - ti - nă, sub - li - mă.
30. Una, multe! Doar o pereche este adevărată. Care?
a. pix, pixurii;
b. ortodox, ortodocși;
d. copil, copi.
c. falsă, falși;
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