FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 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
Şi vulpea n-a avut nevoie să vorbească mai multe, căci puişorul cel neastâmpărat şi prostuţ o
crezu pe cuvânt, ba chiar se înduioşă...
Vrei să ştii ce-a mai fost? A fost prăpăd şi jale. Puişorul a dus-o pe vulpe în bătătură, i-a
arătat cum se deschide uşa, unde sunt răţuştile, gâştele, găinuşele şi cocoşeii, iar vulpea, lacomă şi
făţarnică, a gâtuit toate făpturile din ogradă, şi pe urmă l-a mâncat şi pe el.
(Ion Pas, Puişorul şi vulpea)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

În titlu, unul dintre cuvinte este alintat. Acesta este:
a. vulpea;
b. puişorul;
c. Ion;

d. Pas.

Textul conţine ... enunţuri:
a. trei;
b. patru;

c. cinci;

d. șase.

Enunţul interogativ din text este:
a. al doilea;
b. al treilea;

c. primul;

d. niciunul.

Cine a dus-o pe vulpe în bătătură?
a. răţuştile;
b. gâştele;

c. cocoşeii;

d. puişorul.

Vulpea nu era:
a. bătrână;

c. lacomă;

d. făţarnică.

b. vicleană;

În al treilea enunţ este/sunt:
a. patru substantive;
c. două substantive;

b. trei substantive;
d. un substantiv.

În primul enunţ sunt:
a. două adjective;
c. patru adjective;

b. trei adjective;
d. cinci adjective.

Perechea nepotrivită de cuvinte este:
a. făţărnicie – făţarnică;
b. lăcomie – lacomă;
c. prostie – prostuţă;
d. mâncare – mănâncă.
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9.

Cuvântul care nu are înţeles asemănător pentru lacomă este:
a. mâncăcioasă; b. sătulă;
c. pofticioasă;
d. avidă.

10. Textul conţine:
a. trei pronume personale;
c. cinci pronume personale;

b. patru pronume personale;
d. șase pronume personale.

11. Găsește seria în care cuvintele nu au acelaşi număr de silabe.
a. puişorul, înduioşă, bunătate, făţarnică;
b. puişorul, făpturile, bunătate, rătuştile;
c. puişorul, făpturile, gâştele, făţarnică;
d. deschide, gâştele, lacomă, ogradă.
12. Descoperă care explicaţie nu este potrivită pentru folosirea cratimei în ortograma ce-a.
a. cratima uneşte într-o silabă două cuvinte diferite;
b. cratima desparte două cuvinte diferite;
c. ţine locul vocalei î;
d. cratima uneşte două cuvinte diferite.
13. Adjectivul făţarnică înseamnă:
a. fâţâită;
b. falsă;

c. făţuială;

d. fărâmă.

14. Pronumele el din ultimul enunţ ţine locul substantivului:
a. cocoş;
b. vulpea;
c. puişorul;
d. vulpoiul.
15. Dacă ar fi să dai un titlu ultimului alineat, cel mai potrivit ar fi:
a. Prăpădul;
b. Puişorul;
c. Vulpea;
d. Bătătura.
II. CONSOLIDARE
Pomii încă-s somnoroşi,
Dar răspund politicoşi,
Plini de roua sclipitoare:
„Bună dimineaţa, soare”
Când trec norii din greşeală
Peste-a soarelui beteală,
Spun: „Să ne scuzaţi, vă rog”,
Şi-o iau repede din loc.
Iar atunci când ploaia caldă
Brazda semănată scaldă,
Grâul, după câte ştim,
Zice ploii: „Mulţumim”.
(Czeslaw Janczarskl, Obiceiuri bune)
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16. Cuvântul Mulţumim s-a scris între ghilimele pentru că:
a. este un cuvânt asupra căruia scriitorul doreşte să insiste;
b. este un titlu;
c. a fost reprodus cuvântul spus de grâu;
d. este o explicaţie.
17. Câte substantive comune la numărul plural sunt în prima strofă?
a. trei;
b. două;
c. unu;
d. niciunul.
18. Unuia dintre substantive i s-a atribuit alt adjectiv decât cel din text.
pomii
caldă
roua
dreaptă
ploaia
somnoroşi
brazdă
sclipitoare
Asociază corespunzător. Substantivul căutat este:
a. pomii;
b. roua;
c. brazdă;
d. ploaia.
19. Substantivul grâul (lan) are următoarea formă de plural:
a. grâuri;
b. grâne;
c. grâuleţe;
d. nu are.
20. Alege seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:
a. greşeală, aşează, şa, deal;
b. greşeală, aşază, şa, deal;
c. greşală, aşază, şea, dial;
d. greşală, aşează, şa, dial.
21. În versul Pomii încă-s somnoroşi, cuvântul -s este ca parte de vorbire:
a. substantiv;
b. adjectiv;
c. verb;
d. pronume.
22. Substantivele din prima coloană au fost transformate în adjective. Unul nu a fost modificat
corespunzător. Acesta este:
a. bucurie – bucuros, bucuroasă;
b. întunecime – întunecos, întunecoasă;
c. strălucire – strălucitor, strălucitoare;
d. coasă – coseşte, coseam.
23. Toate verbele din text sunt la timpul:
a. prezent;
b. trecut;
c. viitor;

d. nu se ştie.

III. STANDARD
Te alintă cu poveşti
Frunza lor melodioasă
Şi-ocrotindu-te să creşti,
Străji bătrâne lângă casă.

Poate că şi tu îi ştii,
Poate-i ai şi tu în faţă;
Doi mesteceni argintii…
Tot alături stau de-o viaţă.
(Cicerone Theodorescu, Doi mesteceni)

24. Cuvântul -o din ultimul vers este, ca parte de vorbire:
a. numeral;
b. pronume;
c. verb;
d. altă parte de vorbire nestudiată.
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25. Versurile rimează astfel:
a. primul cu al doilea şi al doilea cu al patrulea;
b. primul cu al treilea şi al doilea cu al patrulea;
c. primul cu al doilea şi al treilea cu al patrulea;
d. al doilea cu al treilea şi primul cu al patrulea.
26. Gruparea de cuvinte şi-ocrotindu-te conţine:
a. 6 silabe;
b. 5 silabe;
c. 4 silabe;

d. 3 silabe.

27. Care dintre adjective sunt scrise incorect?
a. mesteceni argintii;
b. nori negrii;
c. pantofi aurii;
d. pantaloni maronii.
IV. EXCELENȚĂ
28. Câte din cuvintele: grădină, pom, buton, tunel, colţ, mistreţ, troleibuz, căpşună, corn au cel
puţin două forme de plural?
a. două;
b. trei;
c. patru;
d. cinci.
29. Care asociere substantiv – adjectiv nu este corectă?
a. panglică roză;
b. penar roz;
c. culoare roz;
d. costum roz.
30. Într-unul dintre enunţuri cuvântul vijelios nu este adjectiv; descoperă-l!
a. În zona de munte râul este vijelios.
b. Râul curge vijelios printre pietre.
c. Râul vijelios mă înspăimântă.
d. Ce râu vijelios!
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