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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 24-25 aprilie 2015  

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a III-a 
 

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

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

 
STANDARD 

 
Lizuca se opri, cu inima bătând; apoi, văzând că Patrocle rămâne nepăsător, înţelese că nu-i 

nici o primejdie. 
— Eu, cu Patrocle, nu mă tem de nimica, murmură Lizuca şi trecu puntea. 
Văzu o clipă în apă o fetiță fantastică şi un căţel ciudat. Şi fără să se mire prea mult, intră  

în iarba dumbrăvii. 
Mesteceni, plopi şi ulmi se ridicau la deal pe costişă, cu ramurile încurcate şi neclintite în 

vâltoarea asfinţitului. De acolo de sus, curgea parcă pe sub arcurile ramurilor un păienjeniş de ape 
trandafirii. Şi în tăcerea poieniţelor, pe un gheb de pădureţ bătrân, o ciocănitoare vesti sosirea 
drumeţilor. 

Ca şi cum erau aşteptaţi, păsărele mărunte apărură legănându-se pe vârfuri mlădioase de 
sânger. Priveau pe Lizuca cu ochişori ca vârfuri de ace şi-o întrebară toate deodată ce caută în 
împărăţia lor. 

Însă Patrocle era acolo. Ridicându-se pe picioarele de dinapoi, hămăi la ele de două ori şi le 
ameninţă cu laba. Râzând mărunţel, păsărelele se făcură nevăzute. Dar în furca unui mesteacăn 
apăru alt stăpân al locului: un mierloi mirat, care se uita la fetiţă când cu ochiul drept, când cu cel 
stâng. Era negru şi cu ciocul galben. 

 (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) 
1.  Patrocle nu este: 

a. un mierloi; b. prietenul Lizucăi; c. un cățel; d. curajos. 
1.  

2.  Drumeții erau: 
a. doi copii; b. doi bătrâni; c. un cățel și o fetiță; d. niște păsări.

 
3.  În apă se oglindi(ră): 

a. dumbrava; b. ciocănitoarea; c. mesteacănul; d. fetița fantastică și 
cățelul ciudat. 

 
4.   Sosirea drumeților a fost vestită de: 

a. plopi și ulmi; b. ciocănitoare; c. gheb; d. mama vitregă.
 
5.  Lizuca a fost luată la întrebări în dumbravă de către: 

a. bunica; b. păsărele; c. mama vitregă; d. răchită. 
 
6.  Cuvintele alintate, ce nu se întâlnesc în textul citit, sunt în seria: 

a. fetiță, poienițelor, ochișori; 
c. copăcelului, bunicuței, piciorușele; 

b. mărunțel, păsărele, fetiță;   
d. ochișori, fetiță, păsărelele.  

 
7.  Linia de dialog este folosită pentru a reda cuvintele:  

a. mierloiului; b. Lizucăi; c. cățelului; d. bunicului. 
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8.  Primul cuvânt, din fragmentul dat, format din patru silabe este: 

a. nepăsător; b. Lizuca; c. inima; d. primejdie. 
 
9.  Cuvântul ochiul are același înțeles cu cel din text în propoziția: 

a. Prin ochiul spart al geamului au intrat niște păsărele. 
b. Ochiul de apă a apărut în urma ploii. 
c. La ochiul drept am dioptrii mai mari. 
d. Ochiul preparat de mama este cel mai bun. 

 
10.  În fragmentul dat sunt … substantive proprii distincte: 

a. treisprezece; b. șase; c. două; d. niciunul. 
 
11.  Adjectivul prezent în text, care este format dintr-un substantiv ce denumește o floare, este: 

a. îmbujorați; b. trandafirii; c. liliachii; d. crini. 
 
12.  Substantivul păienjeniș la numărul plural este: 

a. păienjenișuri;     b. păienjenei;     c. păianjenii; d. păienjenișe. 
 
13.  Însușirile negru, galben sunt folosite pentru: 

a. Patrocle;     b. mierloi;     c. deal; d. mesteacăn. 
 
14.  Pentru a obține un nume de ciupercă la numărul plural, substantivului gheb trebuie să îi mai 

adaug la sfârșit o vocală. Aceasta este: 
a. o;     b. u;     c. ă; d. e. 

 
15.  Substantivele Lizuca și Patrocle pot fi înlocuite cu două pronume personale la persoana a treia: 

a. eu, ea;     b. ea, el;     c. ele, noi; d. ei, voi. 
 
16.  Acțiunile lui Patrocle sunt: 

a. hămăi, amenință;    b. văzu, păienjeniș;     c. apăru, întrebă; d. se uita, drept. 
 

EXCELENȚĂ 
 
17.  În propoziția: Mesteceni, plopi şi ulmi se ridicau la deal pe costişă, cu ramurile încurcate şi 

neclintite în vâltoarea asfinţitului. sunt: 
a. patru adjective, patru substantive la numărul singular, un verb, două pronume; 
b. două adjective, patru substantive la numărul plural, două verbe; 
c. patru substantive la numărul plural, patru substantive la numărul singular, un verb, două adjective; 
d. patru substantive la numărul plural, patru substantive la numărul singular, patru verbe, două 
adjective. 

 
18.  Câte cuvinte cu greșeli s-au strecurat în textul de mai jos? 
 

O ploae repede a început să cadă peste câmpile ântinse. Frunzele tremurător ale plopiilor 
înalţi se frămîntă. Cerul se înegurează, de parcă s-ar înopta. Tunet puternice se aud în 
depărtare. Deodată ploaia torenţială încetează. Norii înnegriţi se înprăştie. soarele luminos 
strălucește din nou. Pe bolta albastru apar două curcube. 
 

a. 13;     b. 14;     c. 12; d. 16. 
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