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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013  

COMPER – COMUNICARE, CLASA a III-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

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

 
I. INIȚIERE 

 
 

— Frumușel cățel aveți, zic eu cocoanii, după câteva momente de tăcere; da' rău! 
— Aș! nu e rău, zice cocoana; până se-nvață cu omul; dar nu știți ce cuminte și fidel este, 

și deștept! Ei bine! e ca un om, frate! doar că nu vorbește... 
Apoi către paner, cu multă dragoste: 
— Unde-i Bubico?... Nu e Bubico!...  

(I.L. Caragiale, Bubico) 
 
1. Autorul textului este: 

a. I. Creangă; b. I. Agârbiceanu; c. I.L. Caragiale; d. Bubico. 
 
2.  Marchează enunțul care nu are legătură cu textul: 

a. Bubico e ca un om. 
b. Bubico e un cățel cuminte. 
c. Bubico aleargă pe Azor prin poiană. 
d. Bubico e un cățel frumușel. 

 
3.  Cuvântul care nu are înțeles asemănător cu al cuvântului fidel este: 

a. devotat; b. credincios; c. puternic; d. statornic. 
 
4.   Marchează vocala care apare de cele mai multe ori în enunțul Ei bine! e ca un om, frate!...: 

a. o; b. a; c. i; d. e. 
 
5.  Cărui cuvânt i se potrivește schema cvcvvcvv? 

a. deștept; b. cocoana; c. dragoste; d. cocoanii. 
 
6.  Propoziția Unde-i Bubico? exprimă: 

a. o poruncă; b. o chemare; c. o întrebare; d. o constatare. 
 
7.  Bubico a dispărut din:  

a.  paner; b. trăsură; c. bucătărie; d. coteț. 
 
8.  În enumerarea: frumușel, deștept, cuminte, cățel, ce cuvânt nu se potrivește? 

a. cățel; b. frumușel;  c. cuminte;   d. deștept. 
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9.  Fragmentul dat conține ... alineate. 

a. niciunul;     b. patru;     c. trei; d. mai multe. 
 
10.  Semnul de punctuație care marchează începutul vorbirii unei persoane este: 

a. linia de dialog; 
c. virgula; 

b. semnul exclamării; 
d. două puncte. 

 
 

II. CONSOLIDARE 
 

Zebra este îmbrăcată 
Ca-ntr-o cămașă vărgată 
Are pânză peste tot, 
Albă – neagră, – și pe bot. 
 
E-o cămașă minunată 
Și-i mereu frumos călcată, 
Desenată-n zeci de linii 
De rămân uimiți vecinii. 
 
Nici când puiul are febră 
Nu i-o schimbă, d-aia-i ... 
   (Eugen Jebeleanu, Zebra) 

 
11.  Versurile prezentate fac parte din poezia: 

a. Eugen;     b. Jebeleanu;     c. Zebra; d. Cămașa. 
 
12.  Ce cuvânt lipsește strofei? 

a. greblă;     b. ageră;     c. algebră; d. zebră. 
 
13.  Zebra nu era îmbrăcată ca într-o cămașă: 

a. vărgată;     b. minunată;     c. spălată; d. călcată. 
 
14.  Nu este înrudit cu cuvântul schimbă: 

a. schimbat;     b. schimbare;     c. neschimbat; d. febră. 
 
15.  Versurile rimează: 

a. primul cu al doilea și al treilea cu al patrulea;  
b. primul cu al treilea și al doilea cu al patrulea; 
c. primul cu al patrulea și al doilea cu al treilea; 
d. nu au rimă. 

 
 

III. STANDARD 
  
16.  Sunt enumerate în ordine alfabetică doar cuvintele din seria: 

a. drum, capul, începură, deodată, mărișori, răsărit, săniuțele, zeci;
b. săniuțele, drum, zeci, deodată, începură, răsărit, capul, mărișori; 
c. capul, deodată, drum, începură, mărișori, răsărit, săniuțele, zeci;  
d. capul, drum, deodată, începură, mărișori, răsărit, săniuțele, zeci.
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17.  Selectează formula de solicitare: 

a. Bună dimineața, copii! 
b. Poți să desfaci cadourile. 
c. Te rog frumos, poți să îmi împrumuți dicționarul tău? 
d. Îmi permiteți să merg la bibliotecă?

 
18.  Expresia ieșit din comun poate fi înlocuită cu: 

a. ieșit din fire; 
b. ieșit la liman; 
c. neobișnuit;  
d. ieșit la lumină. 

 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
19.  „Una, multe!” Doar o pereche de cuvinte corespunde. Care?  

a. cocoș, cocoș; 
c. ortodox, ortodocși;

b. geamgiu, geamgi;
d. fiu, fi.

 
20.  Indică enunțul corect: 

a. Am scris treizeci și șase numere cu roșu.
b. Ioana mi-a dăruit o mixandră. 
c. Au avansat înainte toți trei. 
d. Doar șaptesprezece concurenți au trecut linia de sosire.
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