
 
 
 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

ComPer – Limba și literatura română, Etapa I – 2015-2016, Clasa a III-a 1 1 1 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 2016   

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

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

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

 
STANDARD 

 
Pe mușchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos, lângă iedul ei. Acesta și-a 

întins capul cu botul mic, catifelat și umed, pe spatele mamei lui, și, cu ochii închiși, se lasă 
dezmierdat. Căprioara îl linge, și limba ei subțire culcă ușor blana moale, mătăsoasă a iedului. 
Mama îl privește și-n sufletul ei de fugarnică încolțește un simțământ stăruitor de milă pentru ființa 
fragedă căreia i-a dat viață, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuia să se despartă 
chiar azi, căci vremea înțărcatului venise demult încă.  

(Emil Gârleanu, Căprioara) 
 
1. Titlul textului din care face parte fragmentul este: 

a. Emil Gârleanu; b. Iedul; c. Căprioara; d. Iedul și căprioara. 
1.  

2.  Personajele textului sunt: 
a. iedul și lupul; b. căprioara și puiul ei; c. vânătorul și iedul; d. căprioara și lupul. 

 
3.  Textul are: 

a. 4 alineate; b. 4 versuri; c. 4 fragmente; d. 4 enunțuri. 
 
4.   Căprioara stă: 

a. pregătită de fugă; b. pe vârful muntelui; c. lângă iedul ei; d. printre copaci. 
 
5.  Capul cu botul mic, catifelat și umed era: 

a. al mamei; b. al căprioarei; c. al iedului; d. al lupului. 
 
6.  Mușchiul pe care stătea iedul seamănă cu: 

a. iedul; b. o blană; c. căprioara; d. catifeaua. 
 
7.  Iedul avea blana:  

a. moale și mătăsoasă; 
c. groasă și moale; 

b. caldă și moale; 
d. subțire și mătăsoasă. 

 
8.  Căprioara trebuia să se despartă de ied pentru că: 

a. îi plăcea să alerge singură; 
c. nu mai găsea iarbă;  

b. iedul nu o asculta; 
d. venise vremea înțărcatului. 

 
9.  Primul enunț conține … cuvinte formate dintr-o singură silabă: 

a. 8;     b. 9;     c. 10; d. 7. 
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10.  Dezmierdat înseamnă: 

a. nepăsător;     b. lăudăros;     c. alintat; d. certat. 
 
11.  Alege întrebarea pentru care ai răspunsul: Iedul ținea ochii închiși. 

a. Cine era pe mușchiul gros? 
c. Cine ținea ochii închiși? 

b. Pe cine dezmierda căprioara? 
d. Cum ținea căprioara ochii? 

 
12.  Sensul /înțelesul asemănător pentru cuvântul mușchiul, din text, este: 

a. bucată de carne pentru friptură; 
c. parte a corpului ce ajută la mișcare; 

b. plantă verde, moale, fără rădăcină; 
d. preparat din carne. 

 
13.  Care serie nu respectă regula? 

a. ied, căprioară, capră neagră; 
c. cireașă, caisă, piersică; 

b. crin, crizantemă, lalea;     
d. pământ, ochii, vulpe. 

 
14.  Perechea nepotrivită este: 

a. cald-rece;     b. jos-sus;     c. umed-ud; d. închiși-deschiși. 
 
15.  Cuvântul ochi are același înțeles cu cel din text, în propoziția: 

a. Rața se bălăcea într-un ochi de apă. 
b. Pe Cristina o doare un ochi. 
c. Anei i s-a deșirat un ochi de la ciorap. 
d. Printr-un ochi de geam s-a strecurat o broscuță. 

 
16.  Câte cuvinte ce conțin grupurile de litere se pot număra în textul dat? 

a. 5;     b. 6;     c. 7; d. 8. 
 

EXCELENȚĂ 
 
17.  Propoziția scrisă corect este: 

a. Căprioara își iubea fuarte mult edul. 
b. Iedul era dezmerdat de mama lui. 
c. Cu ochii închiși, puiul se lasă dezmierdat. 
d. Căpriuara culcă cu limba iei subțire blana iedului.

 
18.  Enunțul scris incorect este: 

a. — Să fii atent la teme! 
b. — Nu fi supărată pe el, Mirela! 
c. — Oare vei fi acolo, mâine? 
d. — Aș vrea să nu fi supărată. 
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