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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

  

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. Aripioară-de-argint era un fluturaş ce hoinărise prin nenumărate locuri: peste lanurile ce-şi 

legănau sub mângâierea vântului spicele doldora de boabe, prin luminişurile  tainice ale pădurilor, 

prin grădini şi parcuri.   

În zorii unei zile de vară, ajunsese Aripioară-de-argint într-o grădină ce se afla  în faţa unei 

căsuţe de la marginea oraşului. În căsuţă locuia un bătrân împreună cu nepotul său, Cătălin, un 

băieţel de vreo  şase ani. Bătrânul îndrăgea mult florile. În grădina lui sădise cele mai felurite flori, 

care de care mai gingaşe, mai frumos colorate şi mai mirositoare. 

─ Bine v-am găsit, florilor-surate ! Eu sunt Aripioară-de-argint. Aş vrea nespus de mult să 

rămân aici, cu voi, pentru totdeauna. Spuneţi-mi, vreţi să fiţi prietene cu mine? 

Fermecate de aripioarele pudrate cu praf de argint ale fluturaşului, florile se grăbiră să-i 

răspundă toate în cor: 

─ Fluturaşule frumos, Aripioară-de-argint, suntem bucuroase să avem un prieten ca tine!Tu 

să ne dezmierzi cu mângâierea aripioarelor tale, iar noi să te ospătăm din belşug cu nectarul 

nostru. Pofteşte, pofteşte, prietene drag de gustă din nectar! 

                                                                               (Mihnea Moisescu, „Aripioară-de-argint”) 

 

1. Aripioară-de-argint s-a oprit: 

a. într-o pădure de la 

marginea oraşului; 

b. în grădina cu flori a 

unei căsuţe;   

c. într-un parc;   d. în grădina unui 

palat. 

 

2. Ca  parte de vorbire, cuvântul „florilor” este: 

a. adjectiv; b. substantiv; c. pronume; d. verb. 

 

3. În enunţul „În zorii unei zile de vară ajunsese Aripioară-de-argint într-o grădină ce se afla 

în faţa unei căsuţe de la marginea oraşului” sunt: 

a. mai multe 

substantive comune 

la numărul plural;  

b. două substantive 

comune la numărul 

plural;  

c. trei substantive 

comune la numărul 

plural; 

d. un substantiv comun 

la numărul plural. 

 

4. Florile l-au acceptat pe fluturaş ca prieten pentru că: 

a. era vesel; b. avea aripioare 

pudrate parcă cu praf 

de argint; 

c. avea un glas plăcut; d. le aducea veşti 

bune. 

 

5. În  expresia „luminişuri tainice ale pădurilor”, cuvântul tainice înseamnă: 

a. mari; b. ascunse; c. cunoscute; d. importante. 
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6. Forma de plural pentru substantivul grădină este: 

a. grădine; b. grădinii; c. grădini;     d. grădiniţă.   

 

7. Florile l-au servit pe fluturaş cu: 

a. miere; b. fagure; c. nectar; d. petale. 

 

8. În grădina bătrânului erau multe flori pentru că: 

a. nepotului îi 

plăceau;       

b. au ieşit la 

întâmplare;   

c. bătrânul iubea 

florile; 

d. le vindea la piaţă. 

 

9. Seria de cuvinte în care toate sunt verbe este: 

a. căsuţă, nepot, 

bătrân;     

b. frumos, bătrânul, 

colorate;     

c. flori, păduri, grădini; d. hoinărea, sădise, se 

grăbi. 

 

10. Cuvântul hoinărea înseamnă: 

a. zbura în înaltul 

cerului; 

b. zbura dintr-un loc în 

altul; 

c. se plimba pe stradă; d. zbura repede. 

 

 
B.  

De aici, din depărtare, 

Primăvara, iată, pare 

O rochiţă însorită, 

O năframă înflorită. 

 

Cum străbate zeci poteci, 

Rupe vălul iernii reci, 

Pleacă iute pe alei, 

Prinde-n ramuri dalbi cercei 

Şi se plimbă pe cărare, 

Fluturi să înalţe-n zare. 

                            (Lidia Constantinescu, „Primăvara”) 

                                    

 

11. Poezia prezintă venirea: 

a. unui fluture; b. unei  flori; c. primăverii;    d. unei rândunici. 
 

12. Ca parte de vorbire, cuvintele însorită, înflorită, dalbi sunt:    

a. substantive; b. adjective; c. verbe;   d. pronume. 
 

13. Sensul/înţelesul cuvântului poteci este: 

a. prosop; b. deal; c. drum îngust;   d. pârâu. 

 

14. În strofa a doua sunt: 

a. opt substantive; b. şase substantive;   c. nouă substantive;   d. zece substantive.   
 

15. Expresia „rupe vălul iernii reci” poate avea înţelesul: 

a. aduce iarna; b. cheamă iarna; c. iese soarele;   d. alungă iarna. 
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16. În această poezie nu sunt: 

a. verbe; b. adjective; c. substantive; d. pronume. 
 

17. Cuvântul iernii, ca parte de vorbire, este: 

a. substantiv comun, 
numărul plural; 

b. substantiv propriu; c. substantiv comun, 
numărul singular; 

d. adjectiv. 

 

18. Seria de cuvinte în care substantivele nu sunt însoţite de adjective este: 

a. rochiţă însorită, 
năframă înflorită; 

b. primăvară veselă, 
copaci înfloriţi; 

c. vălul, cercei;   d. potecă îngustă, dalbi 
cercei. 

 

19. Versul „Prinde-n ramuri dalbi cercei” înseamnă: 

a. aşază pe crenguţe 
un strat fin de zăpadă; 

b. agaţă mărţişoare; c. presară un strat fin 
de brumă; 

d. dă semnal florilor să 
se deschidă. 

 

20. Sensul/înţelesul opus al cuvântului rece este: 

a. friguroasă; b. geroasă; c. caldă;   d. îngheţată. 

 

 

C. Vreme de secole, oamenii au visat să cadă lin prin aer din locuri aflate la înălţime. În 1494, 

Leonardo da Vinci a desenat schiţe pentru o paraşută asemănătoare cu un cort şi a scris 

despre modul acesteia de funcţionare, dar nu a construit niciodată una. Prima săritură 

înregistrată cu paraşuta a fost făcută în 1783. Joseph Montgolfier şi-a legat o paraşută cu 

curele de talie şi a sărit de pe o clădire înaltă din Paris. El vedea paraşuta ca pe un dispozitiv 

de siguranţă, o metodă prin care oamenii să scape din clădirile în flăcări. Însă paraşuta a 

devenit populară abia când baloanele cu aer cald şi avioanele au intrat în uz. 

                                                   (Larry Verstraete, „A cui a fost ideea genială?”) 

 

21. Leonardo da Vinci: 

a. a construit prima 
paraşută; 

b. a desenat schiţe şi a 
construit prima 
paraşută; 

c. a desenat schiţe 
pentru o paraşută şi a 
scris despre modul de 
funcţionare;    

d. a realizat primul 
zbor cu paraşuta. 

 

22. Prima coborâre cu o paraşută s-a realizat: 

a. dintr-un aparat de 
zbor; 

b. de pe o magazie; c. dintr-un elicopter; d. de pe o clădire înaltă 
din Paris. 

 

23. Prima săritură înregistrată cu paraşuta a fost în: 

a. 1494; b. înainte de 1800; c. înainte de 1494;  d. după 1800. 
 

24. Paraşuta a devenit populară: 

a. după 1494; b. după prima săritură 
înregistrată;   

c. când baloanele cu 
aer cald şi avioanele 
au intrat în uz;   

d. în 1783.   

 

25. Verbul a paraşuta s-a folosit incorect în enunţul: 

a. Un soldat a fost 
paraşutat deasupra 
pădurii. 

b. Cercetătorul a fost 
paraşutat din avion. 

c. Proviziile de hrană 
au fost paraşutate din 
elicopter. 

d. Florile au fost 
paraşutate din 
elicopter. 
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26. Prima lansare cu paraşuta a avut loc la: 

a. Londra; b. Moscova; c. Paris; d. Roma. 

 

27. Paraşuta a fost proiectată pentru a fi: 

a. un element de circ; b. un dispozitiv de 

siguranţă; 

c. un obiect 
distractiv; 

d. o invenţie fără rost. 

 

28. Grupul de cuvinte care nu a fost formulat corect este: 

a. să cadă din 
paraşută; 

b. să cadă cu paraşuta; c. să cadă sub 
paraşută;   

d. să cadă la paraşută. 

 

29. Cuvântul înregistrată, în text, are următorul înţeles: 

a. imprimată pe CD; b. privită; c. filmată; d. consemnată, scrisă 
în documente. 

 

30. În primele schiţe paraşuta semăna cu: 

a. un butoi; b. o minge; c. un balon;   d. un cort. 

 

 

 



GRILA DE RASPUNSURI CONCURSUL COMPER
ETAPA A II-A, ANUL SCOLAR 2010 - 2011

Nr.
intrebare a b c d Punctaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CLASA
I II III IV V VI VII VIII

DISCIPLINA LIMBA ROMANA MATEMATICA

COD C.I.C. ELEV COD C.I.C. MENTOR

0

1
2

3
4

5

6
7
8

9
A

B
C

D
E

F

(Bifeaza casuta corespunzatoare clasei)

(Bifeaza casuta corespunzatoare disciplinei)

Scrie un caracter in �ecare casuta de deasupra, apoi bifeaza
in coloanele de dedesubt caracterul corespunzator

Date elev
Nume ..............................................................................................

Prenume ........................................................................................

Scoala .............................................................................................

Localitatea .....................................................................................

Judetul ...........................................................................................

Email ...............................................................................................

IMPORTANT !
Unei intrebari ii corespunde un singur raspuns corect!

Bifeaza casuta corespunzatoare raspunsului corect, cu pix 
negru sau albastru inchis astfel:           sau 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


