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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 16-17 ianuarie 2015  

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

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

 
Citeşte cu atenție textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 
STANDARD 

 
Afară, în pădure, creştea un brăduț frumos. Îşi alesese un loc bun: putea să-l mângâie soarele, 

aer avea destul şi, în jurul lui, creşteau o mulțime de brazi şi molizi. Dar brăduțul dorea din suflet 
să se facă mare. Nu-i păsa nici de soarele cald, nici de aerul proaspăt, nu se uita nici la copiii de 
țărani care se plimbau pe lângă el şi sporovăiau ori de câte ori ieşeau din pădure să culeagă fragi 
şi zmeură. Veneau adeseori cu câte un ciubăr plin şi îşi împodobeau pălăriile cu şiruri de fragi şi se 
aşezau apoi lângă brăduț şi ziceau: ,,Ia uitați-vă ce drăguț e brăduțul ăsta!”. Dar brăduțul nici nu-i 
băga în seamă.  

(H.Ch. Andersen, Bradul) 
 
1. Autorul textului este: 

a. Mihai Eminescu; 
c. Bradul; 

b. Hans Christian Andersen; 
d. Frații Grimm. 

 
2.  Textul prezentat este: 

a. o poveste; b. o scrisoare; c. o poezie; d. un dialog. 
 
3.  Brăduțul trăia: 

a. în fața casei; b. în pădure; c. în casă; d. pe alee. 
 
4.   Locul în care creştea era bun, pentru că: 

a. avea aer, putea să-l mângâie soarele, era înconjurat de brazi şi molizi; 
b. era mângâiat de soare, era prietenul păsărilor, era înconjurat de brazi şi molizi; 
c. era înconjurat de brazi şi molizi, era frumos, era înconjurat de fragi; 
d. era frumos, era înconjurat de fragi, era mângâiat de soare. 

 
5.  Bradul îşi dorea: 

a. să fie admirat; 
c. să se joace cu copiii; 

b. să fie împodobit; 
d. să se facă mare. 

 
6.  Schema titlului fragmentului prezentat este: 

a. ccvcvcvc; b. cvcvcvc; c. ccvcvc; d. cvvcvc. 
 
7.  Cuvântul cu înțeles opus pentru adeseori  este:  

a. rareori; b. în tot timpul; c. mereu; d. totdeauna. 
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8.  Expresia nu-i băga în seamă nu are sensul de: 
a. nu le dădea atenție; 
c. era indiferent la discuțiile lor;  

b. îi făcea să înțeleagă;   
d. nu se amesteca în discuție. 

 
9.  Le plăcea să se aşeze lângă brăduț: 

a. animalelor;     b. vânătorilor;     c. copiilor; d. vulpilor. 
 
10.  Copiii ieşeau din pădure ca să: 

a. culeagă fragi și zmeură; 
c. se joace; 

b. meargă acasă; 
d. prindă fluturi. 

 
11.  S-a folosit semnul două puncte („:”) înainte de enunțul: Ia uitați-vă ce drăguț e brăduțul ăsta!, 

pentru că urmează: 
a. o enumerare;    b. cuvintele 

unor persoane;    
c. o explicație; d. un salut. 

 
12.  În fragmentul prezentat, cuvintele scrise între ghilimele Ia uitați-vă ce drăguț e brăduțul ăsta! 

sunt rostite de: 
a. brăduț;     b. copii;     c. autor; d. brazi şi molizi. 

 
13.  Sensurile cuvintelor sporovăiau, ciubăr sunt, în ordine: 

a. sforăiau, ciucure;     
c. şopteau, coş; 

b. se plimbau, vas de lemn;     
d. trăncăneau, vas mare din lemn. 

 
14.  Copiii spuneau despre brăduț că este drăguț, când: 

a. îl împodobeau cu globulețe;     
c. stăteau lângă el;     

b. îi sculptau tulpina; 
d. îl împodobeau cu fructele culese. 

 
15.  Ideea principală a fragmentului este: 

a. Dorința brăduțului singuratic;     
c. Poveştile bradului;     

b. Pădurea toamna; 
d. Brăduțul simpatic. 

 
16.  Textul dat are: 

a. un alineat, 7 rânduri, 6 enunțuri, 9 cuvinte ce conțin grupuri de litere;  
b. 6 alineate, 7 rânduri, 6 enunțuri, 9 cuvinte ce conțin grupuri de litere; 
c. un alineat, 6 rânduri, 7 enunțuri, 10 cuvinte ce conțin grupuri de litere; 
d. un alineat, 7 rânduri, 6 enunțuri, 8 cuvinte ce conțin grupuri de litere. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Sunt înrudite cuvintele din seria: 

a. copil, copilaş, a copilări, copilărie, copilot;
b. floare, floricică, a înflori, florărie, floretă; 
c. brad, brăduleț, brăduț, îmbrădit; 
d. pădure, pădurice, a împăduri, despădurit.

 
18.  Câte greşeli de ortografie s-au comis în enunțul de mai jos? 
 

O dată, ne-a ghiorghe sa gîndit să i-a pălăria sa şi să meargă afară, l-a zăpadă, pentru a 
cureța plapuma de ne-a s-au pentru a atmira fulgi strălucitori din grădina Sa. 

 

a. 15;     b. 16;     c. 14; d. 13. 
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