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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA a II-a – 14 mai 2014 

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 
 
 

Și iată că sunetele fluierului au răzbit până în văgăuna unde își avea sălaș Trăsnetul. Acesta, 
auzind că cineva îndrăznește să cânte, și încă la porțile împărăției lui, s-a înfuriat așa de strașnic 
că din pielea sa de foc au țâșnit pe dată sumedenie de scântei galbene. 

 (Mircea Mohor, Ciobănașul și Trăsnetul) 
 
1. Întrucât cineva a îndrăznit să cânte la porțile împărăției, Trăsnetul: 

a. s-a bucurat; 
c. s-a înfuriat strașnic; 

b. s-a supărat nițel;  
d. s-a interesat de el. 

 
2. Fragmentul conţine: 

a. 2 enunțuri; b. 1 enunț; c. 3 enunțuri; d. alt răspuns. 
 
3. Cuvântul care nu are înțeles asemănător cu sumedenie este: 

a. mulțime; b. puține; c. puzderie; d. multe. 
 
4. Cuvântul explicat greșit este: 

a. agale = fără grabă, încet, domol; 
b. sălaș = adăpost, casă, așezare, locuință;  
c. torent = vârtej, tornadă, furtună;  
d. strașnic = formidabil, extraordinar, nemaipomenit. 

 
5. Marchează seria de cuvinte care completează cele trei spații libere: 
 
 „_________, tare ________, Trăsnetul își avea sălașul într-o văgăună. ________ timp la 
porțile împărăției lui nu se mai oprise nimeni.” 
 

a. Demult, de mult, de mult; 
b. Demult, de mult, Demult; 
c. De mult, demult, demult; 
d. Demult, demult, De mult. 
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6. Alege enunțul scris corect: 
a. Din pielea s-a de foc au țâșnit o sumedenie de scântei galbene. 
b. Trăsnetul s-a înfuriat strașnic. 
c. Ciobănașul ia oferit un fluier.  
d. Sau văzut o sumedenie de scântei galbene. 

 
7. Șirul de cuvinte despărțite corect în silabe este: 

a. straș-nic, răz-bit, Trăs-ne-tul, în-drăz-neș-te; 
b. straș-nic, răz-bit, Trăs-ne-tul, în-drăz-nește; 
c. stra-șnic, răz-bit, Trăs-ne-tul, în-drăz-neș-te; 
d. straș-nic, ră-zbit, Trăs-ne-tul, în-drăz-neș-te. 

 
8. Care dintre următoarele cuvinte corespunde modelului cvccvcv? 

a. pielea; 
c. cântec; 

b. porțile; 
d. țâșnit. 

 
9. Substantivele au fost transformate în verbe. Unde s-a greșit? 

a. fluierul → a fluiera; 
c. sălaș → a sălășlui; 

b. împărăție → a împărăți; 
d. Trăsnetul → trăsnit. 

 
10. În câte cuvinte din fragmentul dat se găsește grupul de sunete ea? 

a. 2 cuvinte; b. 1 cuvânt; c. 3 cuvinte; d. 5 cuvinte. 
 

II. CONSOLIDARE 
 

Printre atâția dascăli severi și înăcriți, care mi-au chinuit copilăria ani de-a rândul, îmi 
apare figura blândă și jovială a domnului Creangă, pe care toți băieții îl iubeau. [...] 

Blând, comunicativ, șăgalnic, domnul Creangă nu ne strunea, ca ceilalți dascăli, în fața 
cărora ședeam smirnă, pironiți în bănci. 

Uneori, afară, privea la jocurile noastre și ne învăța cum trebuie să batem mingea. 
 (Jean Bart, Evocări despre învățătorul Ion Creangă) 

 
11. Însușirea care nu i se potrivește domnului Creangă: 

a. blând; b. comunicativ; c. șăgalnic; d. neatent. 
 
12. În primul enunț sunt ... verbe: 

a. 3 verbe; b. 5 verbe; c. 6 verbe; d. 4 verbe. 
 
13. Explicația incorectă pentru expresia „...(ședeam) smirnă, pironiți în bănci”: 

a. încremeniți în bănci; 
c. țintuiți în bănci; 

b. veseli în bănci; 
d. nemișcați în bănci. 

 
14. Domnul Creangă, dascălul, avea o figură:  

a. jovială; 
c. serioasă; 

b. blândă și jovială; 
d. blândă. 

 
15. Seria de cuvinte în care sunt numai substantive comune la numărul plural, este:  

a. dascăli, băieții, bănci, jocurile; 
c. dascăli, băieții, mingea, bănci; 

b. dascăli, băieții, pironiți, bănci; 
d. dascăli, severi, bănci, jocurile. 
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III. STANDARD 
 

Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, 
Unde cură-n vale un râu mititel, 
Plânge și suspină tânăra domniță, 
Dulce și suavă ca o garofiță; 
....................................................... 
Ochii săi albaștri ard în lăcrimele 
Cum lucesc în rouă două viorele; 
....................................................... 

(Dimitrie Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare) 
 
16. Această întâmplare se petrece în timpul voievodului: 

a. Vlad Țepeș; 
c. Mircea cel Bătrân; 

b. Mihai Viteazul; 
d. Ștefan cel Mare. 

 
17. Pentru cuvântul cură, forma literară este: 

a. tură; b. curge; c. cară; d. dură. 
 
18. Substantivul ochi: 

a. are numai formă de plural; 
b. nu are formă de plural; 
c. are aceeași formă la numărul singular și plural; 
d. are doar formă de singular. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. În enunțul Domnitorul Al. Ioan Cuza a mers la Poartă ca să ceară recunoașterea Unirii., 

cuvântul subliniat are sensul de: 
a. locul pe unde intri sau ieși din curte; 
b. reședința sultanului; 
c. simbolul păcii; 
d. a purta. 

 
20. Identifică enunțul scris incorect: 

a. — Să fii atent la școală! 
c. — Nu fi supărată pe mine, Aura! 
b. — Oare vei fi acolo? 
d. Doresc să nu fi obraznic. 
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