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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA a II-a – 16 martie 2018  

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a 
 
 

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

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

STANDARD 
 

Erau odată, într-o cutie, douăzeci şi cinci de soldaţi de plumb şi toţi erau fraţi, fiindcă 
fuseseră făcuţi dintr-o lingură veche. Fiecare ținea câte o puşcă în mână şi avea o uniformă, roşie, 
foarte frumoasă. 

Cel dintâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care 
şedeau, au fost cuvintele: „Soldaţi de plumb!” Cuvintele acestea le-a rostit un băieţaş care bătea 
din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos şi i-a înşirat pe masă. Toţi 
semănau leit între ei, unul singur era puţin mai altfel: avea numai un picior, pentru că fusese făcut 
cel din urmă şi nu mai ajunsese plumbul; dar deşi avea numai un picior, stătea tot aşa de drept ca 
şi ceilalţi cu două picioare şi tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, aşa cum aveţi să vedeţi 
îndată. 

Pe masa pe care stăteau ei înşiraţi mai erau o mulţime de jucării; era mai cu seamă un castel 
de hârtie de toată frumuseţea. Pe ferestre puteai să te uiţi înăuntru şi să vezi toate încăperile. În 
faţa castelului era un pâlc de copaci şi în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea 
pluteau şi se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălaşe, dar cea mai drăgălaşă era 
o fetiţă care stătea în uşa castelului; era făcută şi ea din hârtie, însă avea haine frumoase şi pe 
umeri o panglică subţire şi albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea 
strălucitoare, cât faţa ei de mare. Fetiţa stătea cu braţele ridicate, fiindcă era dansatoare şi îşi 
ridicase şi un picior, dar aşa de sus încât, departe, soldatul de plumb nu vedea unde-i şi credea că 
fata are ca şi el numai un picior. 

(după H.C. Andersen, Soldățelul de plumb) 
 

1. Autorul textului din care face parte fragmentul este: 
a. H.C. Andersen; b. Charles Perrault; c. Mark Twain; d. Lev Tolstoi. 

 

2.  Textul cuprinde: 
a. un alineat; b. două alineate; c. trei alineate; d. cinci alineate. 

 

3.  În cutie erau douăzeci și cinci de: 
a. păpuși; b. soldați de plumb; c. avioane; d. mașinuțe. 

 

4.  Materialul din care erau făcuți soldățeii, era: 
a. aur; b. argint; c. plumb; d. lut. 

 

5.  Soldățeii de plumb erau cadou pentru: 
a. o fetiță; b. un bunic; c. un băiețaș; d. un vecin. 
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6.  Unul dintre soldăței avea numai: 
a. o mână; b. un picior; c. o sabie; d. un ochi. 

 

7.  Pe masă mai erau o mulţime de jucării, era mai cu seamă: 
a. un ursuleț de pluș; b. un castel de hârtie; c. un vapor uriaș;  d. un zmeu colorat. 

 

8.  Cea mai drăgălașă dintre jucăriile de lângă castel, era: 
a. o lebădă; b. o fetiță de hârtie; c. o floare;  d. o tobă. 

 

9.  Cuvântul cu același înțeles pentru a rosti:  
a. a vorbi;  b. a dansa;  c. a mânca; d. a se juca. 

 

10.  Marchează propoziția care nu are legătură cu textul: 
a. Erau odată, într-o cutie, douăzeci şi cinci de soldaţi de plumb şi toţi erau fraţi. 
b. Toţi semănau leit între ei, unul singur era puţin mai altfel: avea numai un picior. 
c. Fetiţa stătea cu braţele ridicate, fiindcă era dansatoare. 
d. Prietenii mei au plecat în excursie. 

 

11.   Alege analiza gramaticală corectă a cuvântului soldat: 
a. substantiv comun, numărul plural; b. substantiv propriu, numărul plural; 
c. substantiv comun, numărul singular; d. substantiv propriu, numărul singular. 

 

12.  În enunțul: Avea pe umeri o panglică subțire și albastră. se găsesc: 
a. două pronume personale; b. două substantive proprii; 
c. două adjective;  d. două verbe. 

 

13. Cuvântul subliniat în propoziția: Ei stăteau înșirați pe masă. este, ca parte de vorbire: 
a. pronume personal; b. adjectiv; c. verb; d. substantiv comun. 

 

14. Enunțul scris incorect este: 
a. S-a uitat în cutie.   b. I-a spus să meargă l-a petrecere. 
c. Ne-a spus o poveste.    d. Dintr-odată l-a oprit. 

 

15. Cuvântul frumusețe are … vocale: 
a. cinci;  b. patru;  c. două; d. șapte. 

 

16. Identifică forma de plural a substantivului cuvânt: 
a. cuvințel;  b. vorbe;  c. cuvinte; d. zice. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17. Nu este pronume personal de politețe: 
a. el; b. dumneata; c. dumneavoastră; d. Măria Sa. 

 

18. Care cuvânt poate fi adjectiv? 
a. car; b. haină; c. poartă; d. ceară. 

 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


