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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2019-2020 / ETAPA I – 23 ianuarie 2020 

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 răspunsurile corecte. 
 
Pe mușchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara sta 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.  

 (Emil Gârleanu, Căprioara) 
 

STANDARD 
 
 

1.  Titlul textului din care s-a redat fragmentul este: 
a. Iedul; b. Emil Gârleanu; c. Căprioara; d. Pădurea. 
 

2.  Textul citit are: 
a. 2 alineate; b. 2 strofe; c. 2 enunțuri; d. 2 replici. 
 

3. Personajele textului sunt: 
a. iedul și autorul; b. căprioara și iedul; c. căprioara și autorul; d. vânătorul și iedul. 
 

4. Capul cu botul mic, catifelat și umed era al: 
a. mamei; b. căprioarei; c. iedului; d. lupului. 
 

5.  Lângă ied se afla: 
a. vulpea; b. vânătorul; c. iepurașul; d. mama lui. 
 

6.  Mușchiul  pe care stătea iedul seamănă cu: 
a. iedul; b. o blană; c. căprioara; d. catifeaua. 
 

7.  Primul enunț  conține        cuvinte formate dintr-o singură silabă: 
a. 9; b. 8; c. 7; d. 6. 
 

8.  Perechea nepotrivită este: 
a. mic – mare; b. spate – față; c. umed – ud; d. cald – rece. 
 

9.  Alege întrebarea care are răspunsul: Iedul ținea ochii închiși.  
a. Cine era pe mușchiul gros?      b. Pe cine dezmierda căprioara? 
c. Cine ținea ochii închiși?  d. Cum ținea căprioara ochii? 
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10. Alege seria care nu respectă regula:  
a. căprioară, ied, capra neagră;      b. căpșună, cireașă, piersică; 
c. crin, lalea, trandafir;    d. pământ, ochi, veveriță. 
 

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

a. plantă verde, moale, fără rădăcină; b. bucată de carne pentru friptură; 
c. parte a corpului ce ajută la mișcare; d. preparat din carne. 
 

12.  Câte cuvinte ce conțin grupuri de litere se pot număra în textul dat? 

a. 2;     b. 3;   c. 4; d. 6. 
 

13.  Dezmierdat înseamnă: 
a. nepăsător;     b. certat;   c. alintat; d. lăudăros. 
 

14.  Cuvântul ochii are același înțeles cu cel din text, în propoziția: 
a. Cristina are ochii albaștri. 
b. Rățușca s-a bălăcit într-un ochi de apă. 
c. Printr-un ochi de geam spart a intrat o broască. 
d. Bunicii i s-a deșirat un ochi de la ciorap. 
 

15.  Prin felul cum s-a comportat, căprioara a demonstrat că: 

a. nu îi place iarba;  b. îi place să alerge; 
c. își iubește puiul;  d. este prietenoasă cu autorul. 
 

16.  Propoziția scrisă corect este: 

a. Căprioara își iubea foarte mult edul. 
b. Iedul era dezmerdat de mama lui. 
c. Mama iedului este căpriuara. 
d. Cu ochii închiși, puiul se lăsa dezmierdat. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17.  Identifică enunțul scris incorect: 

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

18.  Perechea de cuvinte care nu respectă regula este: 

a. căprioară – căprioare; b. ied – ieduț; 
c. pădure – păduri;  d. bot – boturi. 

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


