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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

Varianta 1 
 

 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. A fost cândva un băietan pe nume Lasă. Toţi îi ziceau „Lasă” pentru că el, la orice vorbă, 

răspundea: „Lasă, că n-o fi zor!”; „Vin mai târziu!”, „Fac mai pe urmă!” şi tot aşa. 

Era un băiat leneş şi lăsător în toate. Nu voia să facă nimic. Nu voia să meargă nici la şcoală. 

Voia numai să se odihnească. Părinţii săi erau mâhniţi. Învăţătorul îi spunea deseori: 

— Trezeşte-te şi tu, băiete! Cine îşi risipeşte timpul în lenevie, îşi risipeşte viaţa, pentru că 

viaţa din timp e făcută… 

Băiatul n-avea urechi s-audă pe învăţător, nici pe părinţi şi nici pe prieteni. Îşi petrecea timpul 

în trândăvie, aşteptând ora mesei, apoi culcarea. Îi plăcea să se plimbe, să râdă, să glumească. 

Numai să facă treabă nu-i plăcea. 

Odată plecă la pădure cu ceilalţi copii. Merseră, dar nu prea mult, că băieţelului îi veni somn. 

— Eu nu merg mai departe. Lăsaţi-mă aici! 

— Haide cu noi să culegem mure, ciuperci, să ne-ntoarcem acasă cu coşurile pline. 

— Lăsă. Vreau să mă odihnesc. 

Cum coborau ei, apare un lup. L-au strigat pe băiat să vină la ei, dar el spunea „lasă”.L-ar fi 

mâncat lupul, dacă în apropiere nu era un păstor , care l-a pocnit în cap pe lup. 

De atunci, copilul s-a lecuit de „lasă” şi de lenevie. 

(Poveste despre „lasă”, după Al. Mitru) 

 

1. Autorul textului este: 

a. Alexandru Mitru; b. Alin Mitru;   c. Aladin Mitru;   d. Aleodor Mitru. 

 

2. Copilului i se spunea Lasă pentru că… 

a. era nepăsător; b. era delăsător; c. era umblător; d. era călător. 

 

3. Băiatului îi plăcea: 

a. să se plimbe, să 

râdă, să doarmă;  

b. să se plimbe, să 

muncească, să 

glumească;  

c. să glumească, să 

citească, să doarmă; 

d. să mănânce, să 

doarmă, să muncească. 

 

4. Proverbul potrivit mesajului textului este: 

a. Cine sapă 

groapa altuia cade 

în ea. 

b. Ziua bună se 

cunoaşte de dimineaţă. 

c. Trândăvia este 

mama tuturor 

răutăţilor. 

d. Pomul se cunoaşte 

după roade şi omul 

după fapte. 

 

5. Expresia „n-avea urechi s-audă” înseamnă: 

a. nu auzea; b. auzea, dar nu 

înţelegea; 

c. auzea, înţelegea, dar 

nu asculta; 

d. nu era atent. 
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6. Cuvântul „lasă” din titlu, a fost pus între ghilimele pentru că… 

a. este numele 

băiatului; 

b. cuvântul are alt 

înţeles decât cel din 

dicţionar; 

c. trebuia să fie vizibil;     d. este format din două 

silabe.   

 

7. Viaţa băiatului a fost pusă în pericol de: 

a. copii; b. lupi; c. păstor; d. lup. 

 

8. Sinonimul (cuvântul cu înţeles asemănător) pentru cuvântul mâhniţi este: 

a. delăsători;       b. curioşi;   c. mânioşi; d. supăraţi. 

 

9. Cuvântul care conţine 5 consoane este: 

a. învăţătorilor;     b. trândăvie;     c. părinţilor; d. altminteri. 

 

10. Cuvântul format din 8 litere şi 6 sunete este: 

a. ciuperci; b. glumească; c. părinţii; d. Gheorghe. 

 
B.  

Fetiţa lucra de zor 

Aşezată pe covor: 

Muia pensula-n culori, 

Desena doi norişori, 

Apoi trei copaci hazlii 

Încărcaţi cu păsări vii. 

Tata-copac, cel mai nalt, 

Mama-copac, pe asfalt, 

Iar, la mijloc, mai micuţ, 

Un copil-copac, drăguţ. 

„Spune mamei, tu ce faci?” 

„Familia de copaci!…” 

                                   (Maria Baciu, Familia de copaci) 

 

11. Poezia conţine: 

a. 12 alineate; b. 12 strofe; c. 12 versuri;    d. 12 rime. 

 

12. Expresia ,,lucra de zor” înseamnă: 
a. lucra de dimineaţă; b. picta încet; c. lucra cu multă atenţie;   d. picta repede. 
 

13. Cuvântul hazlii exprimă: 

a. o însuşire; b. o culoare; c. o însuşire neobişnuită;   d. veselia copacilor. 

 

14. Ghilimelele folosite în ultimele două versuri marchează: 
a. titlul tabloului 
pictat de fetiţă; 

b. o enumerare;   c. reproducerea 
cuvintelor celor două 
personaje;   

d. titlul poeziei.   

 

15. Fetiţa era o pasionată: 
a. scriitoare; b. cititoare; c. recitatoare;   d. pictoriţă. 
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16. Propoziţia formulată corect este: 

a. Fetiţa picta de zor o 
familie de copaci. 

b. În zori fetiţa picta o 
familie de copaci. 

c. O familie de 
copaci de zori picta 
fetiţa.   

d. Fetiţa de zor picta o 
familie de copaci. 

 

17. Nu se potriveşte conţinutului poeziei seria de cuvinte: 
a. muia, mama, copil, 
copaci; 

b. mijloc, micuţ, 

mama, muia; 

c. familia, pensula, 
norişori, desena; 

d. copac, băiat, covor, 
culori. 

 

18. Copilul-copac era: 
a. cel mai înalt; b. cel mai scund; c. pe asfalt;   d. la mijloc. 

 

19. Seria care cuprinde cuvinte care nu fac parte din aceeaşi familie de cuvinte este: 

a. nor, înnorat, 
norişor, noros; 

b. copil, copilăros, 
copilăreşte, copilării; 

c. pasăre, păsărime, 
păsărar, păsăreşte; 

d. mamă, mămos, 
mămică, mărinimos. 

 

20. Semnul  de punctuaţie două puncte (:) s-a folosit după al doilea vers pentru că: 
a. urmează o 
enumerare; 

b. urmează o 
explicaţie; 

c. urmează cuvintele 
spuse de cineva;   

d. urmează mai multe 
versuri. 

 

C. Cel mai asemănător cu omul este cimpanzeul. El se potriveşte şi ca dimensiuni: are înălţime 

până la 1 metru şi jumătate şi greutatea până la 60 kg. Cimpanzeul coboară deseori pe 

pământ, deşi umblă încovoiat. Dar lucrul cel mai important este că cimpanzeul are creierul 

asemănător cu al omului, numai că e mult mai mic ca dimensiune. S-a încercat creşterea puilor 

de cimpanzeu în familii umane, însă aceştia nu au devenit oameni. 

         (Prima mea enciclopedie, Rudele noastre lăţoase, Editura Litera Chişinău, 2004) 

 

21. Textul prezintă informaţii despre 

a. veveriţă; b. cimpanzeu; c. om;    d. gorilă. 

 

22. Înălţimea animalului prezentat este: 
a. peste 1 metru; b. peste 1 metru şi 

jumătate; 
c. 1 metru; d. până la 1 metru şi 

jumătate. 

 

23. Puii de cimpanzeu care au fost crescuţi în familiile umane: 

a. au devenit agresivi; b. au devenit 
oameni; 

c. nu au mai crescut;  d. nu au devenit 
oameni. 

 

24. Cimpanzeul coboară pe pământ: 

a. uneori; b. o dată pe an;   c. deseori;   d. tot timpul.   
 

25. Pentru cuvântul dimensiuni una din explicaţiile următoare nu se potriveşte: 

a. lungime; b. lăţime; c. culoare;   d. înălţime. 

 

26. În text nu s-a folosit linia de dialog pentru că: 

a. nu există vorbire 
indirectă; 

b. s-au folosit alte 
semne de punctuaţie; 

c. este un text scurt; d. nu există vorbire 
directă. 
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27. Cuvintele de mai jos fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. Doar unul nu se potriveşte. Acesta 

este: 
a. om; b. omletă; c. omenesc; d. omeneşte. 

 

28. Greutatea cimpanzeului este: 
a. 60 de kg; b. peste  60 de kg; c. până la 60 de kg;   d. 80 de kg. 

 

29. Cuvântul încovoiat, în text, înseamnă: 

a. împovărat de griji; b. rotund; c. aplecat; d. culcat. 

 

30. Comparând cimpanzeul cu omul, aspectul cel mai important este: 

a. cele patru membre; b. capul; c. creierul;   d. ochii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

Varianta 2 
 

 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. Rândunica este o pasăre călătoare, cu coada despicată ca o furculiţă cu doi colţi, cu pene 

albe pe burtă şi negre pe restul corpului, cu bărbiţă roşie. 

Rândunica parcurge aproape 10 000 km de la noi până în ţările calde. 

În deşert,cantităţile de apă sunt reduse, de aceea rândunelele zboară fără nicio oprire, iar în 

timpul acestui zbor continuu, trăiesc din apa şi hrana stocate în stratul de grăsime de sub piele. 

La sfârşitul lunii mai, rândunicile sunt deja la noi şi au cuibul construit. 

Rândunica zboară de la cuib de aproximativ 300 de ori pe zi, consumând până la 1000 de 

insecte zilnic. 

Prima grijă a rândunicii, de cum soseşte la noi primăvara, este să-şi viziteze cuibul de anul 

trecut. Cuibul şi-l construieşte din lut şi paie, amestecate cu saliva sa lipicioasă. El reprezintă locul 

de clocit şi casa unde locuieşte familia ei. 

Cât timp femele cloceşte, masculul o păzeşte, o hrăneşte şi îi ţine de urât. 

Rândunica îl iubeşte pe om. Ea îşi face cuibul, de obicei, pe la casele oamenilor. 

(Constanţa Cuciinic, Natura – prietena mea, opţional cl. a III-a,Vestitorii primăverii)  

 

1. Textul prezintă informaţii despre: 

a. insecte; b. păsările călătoare; c. rândunică; d. animale sălbatice. 

 

2. Zilnic rândunica mănâncă: 

a. aproape 300 de 
insecte; 

b. 10000 de insecte; c. până la 1000 de 
insecte; 

d. peste 300 de insect. 

 

3. Rândunica îşi face cuibul pe la casele oamenilor pentru că: 

a. are sursă de hrană 
în apropiere; 

b. este mai uşor de 
construit; 

c. se simte bine în 
preajma oamenilor; 

d. aşa s-a obişnuit. 

 

4. Pasărea cu coada despicată ca o furculiţă cu doi colţi, cu pene albe pe burtă  şi negre pe restul 

corpului, cu bărbie roşie îşi face cuibul: 

a. la începutul lunii 
martie; 

b. la mijlocul toamnei; c. spre sfârşitul 
primăverii; 

d. la începutul verii. 

 

5. Textul prezentat 

a. este legenda 
rândunicii; 

b. oferă informaţii 
despre rândunică; 

c. este o poveste cu o 
rândunică; 

d. este o fabulă. 

 

6. Descoperă regula pe baza căreia s-au „împrietenit” cuvintele următoare. O pereche de cuvinte nu 

respectă regula. Aceasta este: 

a. soseşte, pleacă; b. început, sfârşit; c. cald, călduţ; d. se apropie, se îndepărtează. 
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7. Enunţul ,,Rândunica îl  iubeşte pe om.” este o propoziţie: 

a. enunţiativă; b. exclamativă; c. interogativă; d. negativă. 

 

8. Când soseşte în ţară, prima grijă a rândunicii este: 

a. să-şi facă prieteni; b. să-şi caute 
perechea; 

c. să-şi caute cuibul 
din anul precedent; 

d. să clocească. 

 

9. Substantivul denumeşte una sau mai multe fiinţe, lucruri. O serie de cuvinte nu respectă această 

regulă. Aceasta este: 

a. rândunică, rândunici; b. vestitor, vestitori; c. om, omului; d. casă, case. 

 

10. Din text lipsesc următoarele semne de punctuaţie: 

a. linia de dialog, 
virgula, punctul; 

b. linia de dialog, 
două puncte, semnul 
întrebării; 

c. semnul întrebării, 
semnul exclamării, 
virgula; 

d. virgula, semnul 
întrebării, punctul. 

 

B.  A fost odată o nucă, o nucă… ei, ca toate nucile!Şi nuca asta creştea într-un nuc. Nucul  

acesta se pomenise crescând în pădure. Şi uite că printre nucile pe care le făcuse era şi nuca 

noastră. 

Într-o bună zi veni un urs mare, mai mare chiar decât nenea Niţă, şi se întinde sub nuc să tragă 

un pui de somn. 

Tocmai atunci, creanga pe care stătea spânzurată nuca noastră strigă veselă: 

─ Ei, nucă-nucuşoară! Gata, poţi să-ţi dai drumul, că eşti coaptă bine… 

Fireşte, nuca nu aşteptă să i se spună de două ori. Se aruncă de pe creanga ei vitejeşte, aşa 

cum se aruncă nucile şi… drept pe nasul ursului se opri.  

─ Văleu! răcni ursul, deşteptat fără veste, dar nepricepând ce-l izbise tocmai pe nas. Se ridică 

degrabă şi o luă la sănătoasa. 

─ Ehei, aţi văzut cine sunt eu? strigă atunci nuca. Sunt pesemne nespus de puternică, dacă 

până şi ursul se teme de mine! 

Iepurele, care văzuse tot ce se petrecuse, se apropie tremurând de nucă şi o rugă cu glas stins: 

─ Puternică nucă, milostiveşte-te de un biet iepure! Să nu mă mănânci!  

─ Bine, îi răspunde nuca. De astă dată te iert, dar vezi să nu mă superi prea tare. 

Veveriţa se rugă şi ea, plângând: 

─ Of şi of, puternică nucă! Îndură-te şi de-o biată veveriţă! 

─ Ia ascultaţi, făpturi neroade! Ce, vreţi să mă lăsaţi să mor de foame? V-aţi gândit că şi eu 

trebuie să mă hrănesc? Doar sunt o nucă adevărată, o nucă puternică.  

Iepurele şi veveriţa o luară la fugă şi vestiră înspăimântaţi că s-a sfârşit cu pacea pădurii. 

Toate sălbăticiunile se zăvorâră în vizuinile lor, aşteptând cu inima strânsă ca dihania cea 

cumplită să li se ivească înaintea porţilor.  

Dar într-o zi veni un băieţel, se plimbă prin pădure, găsi nuca şi, după ce-i sparse coaja, o 

mâncă. 

                                                                            (Vladimir Colin, Povestea nucii lăudăroase) 
 

11. Personajul principal este: 

a. veveriţa; b. ursul; c. nuca; d. iepurele. 

 

12. Nucul creştea: 

a. în livadă; b. în curte; c. în pădure; d. pe marginea 
drumului. 

13. Prima propoziţie arată că nuca era: 
a. deosebită; b. modestă; c. obişnuită; d. frumoasă. 
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14. Nuca s-a desprins de pe creangă pentru că: 

a. era obraznică; b. era coaptă; c. era curioasă; d. îi plăcea să călătorească. 
 

15. Ursul din poveste era: 
a. uriaş; b. mare; c. mai mare decât 

nenea Niţă; 
d. înspăimântător. 

 

16. Adresarea nucă - nucuşoară este: 
a. o poreclă; b. un alint; c. un nume; d. un joc. 
 

17. Proverbul potrivit pentru mesajul acestui text este: 

a. Lauda de sine nu 
miroase a bine. 

b. Cine fură azi un ou, 
mâine va fura un bou. 

c. Capul ce se pleacă 
sabia nu-l taie. 

d. Prietenul bun la 
nevoie se cunoaşte. 

 

18. Nuca a căpătat încredere în ea: 

a. deoarece creanga 
pe care a stat a 
încurajat-o; 

b. datorită unei 
întâmplări neaşteptate; 

c. pentru că aşa sunt 
toate nucile; 

d. când a văzut că 
iepuraşul se teme de 
ea. 

 

19. Sinonimul (cuvântul cu înţeles asemănător) pentru cuvântul sălbăticiuni este: 

a. animale multe; b. animale sălbatice; c. animale cu 
obiceiuri urâte; 

d. animale mici. 

 

20. Expresia să tragă un pui de somn înseamnă: 
a. să hiberneze; b. să doarmă toată 

noaptea; 
c. să doarmă puţin; d. să tragă un somn de 

coadă. 

 

C.  

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un fulg. Acum a stat. 

Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 

  Peste sat. 

 

Nu e soare, dar e bine, 

Şi pe râu e numai fum, 

Vântu-i liniştit acum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

  De pe drum, 

         

Sunt copii. Cu multe sănii 

De pe coastă vin ţipând, 

Şi se-mping şi sar râzând, 

Prin zăpadă fac mătănii, 

Vrând - nevrând. 

 

21. Versurile prezentate fac parte din poezia: 

a. Iarna b. Baba Iarnă intră-n sat c. Iarna pe uliţă d. Ninge! 
 

22. Autorul poeziei este: 
a. Tudor Arghezi; b. Vasile Alecsandri; c. Mihai Eminescu; d. George Coşbuc. 
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23. „Norii s-au mai răzbunat /Spre apus…”. Cuvântul marcat are următorul înţeles: 

a. şi-au făcut singuri 
dreptate; 

b. şi-au vărsat necazul; c. s-au adunat; d. s-au împrăştiat. 

 

24. Poezia prezentată are: 

a. trei strofe; b. trei versuri; c. trei alienate; d. trei rime. 
 

25. Vuietul care vine de pe drum este produs de: 

a. zgomotul căruţelor 
care trec; 

b. copiii care sunt la 
derdeluş; 

c. vânt; d. maşini. 

 

26. Cuvântul coastă, în acest text, înseamnă: 

a. partea laterală a 
corpului omenesc; 

b. pe o parte;; c. partea laterală a 
unui deal; 

d. os lung, îngust şi 
arcuit. 

 

27. Copiii fac mătănii prin zăpadă, adică: 
a. se închină; b. se bulgăresc; c. fac treabă; d. cad în genunchi. 

 

28. Descoperă regula de împerechere a cuvintelor. Identifică perechea care încalcă regula. 

a. nor, norul; b. fulg, fulgul; c. sanie, sănii; d. copil, copilul. 
 

29. „A-nceput de ieri să cadă/Câte-un fulg.”, înseamnă: 

a. a nins foarte mult; b. a viscolit puţin; c. a nins puţin; d. a căzut doar un fulg. 

 

30. Cuvântul înrudit cu soare este: 
a. solar; b. ninsoare; c. prinsoare; d. însorit. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

Varianta 3 
 

 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. Fiarele pădurii o aleseseră odată pe maimuţă căpetenia lor. Vulpea veni la maimuţă şi îi 

spuse: 

─ De acum eşti căpetenia noastră şi vreau să-ţi fac un serviciu: am găsit în pădure o comoară. 

Vino să ţi-o arăt! 

Maimuţa se bucură tare şi o porni după vulpe. 

Aceasta o aduse în faţa unei capcane şi îi spuse: 

─ E ascunsă aici, ia-o singură. N-am vrut s-o ating înaintea ta. 

Maimuţa vârî laba în capcană şi se prinse în ea. 

Vulpea fugi în pădure, adună toate fiarele şi le-o arătă pe maimuţă. 

─ Priviţi, le spuse ea, ce fel de căpetenie v-aţi ales! N-are un dram de minte, de aceea a nimerit 

în capcană. 

                                 (Lev Tolstoi, Furnica şi porumbiţa) 
 

1. Animalele pădurii şi-au ales drept conducător pe: 

a. vulpe; b. maimuţă; c. leu; d. lup. 
 

2. Prin fapta sa vulpea a dovedit că este: 

a. răzbunătoare; b. isteaţă; c. hoaţă; d. roşcată. 
 

3. Prin felul cum s-a comportat, maimuţa a demonstrat că este: 

a. iute; b. deşteaptă; c. credulă; d. prietenoasă. 
 

4. Sinonimul (cuvântul cu înţeles asemănător) pentru cuvântul fiare (aici, în text) este: 

a. grămadă de bucăţi 
de metal; 

b. mai multe fiare de 
călcat; 

c. fire de lână; d. animale sălbatice. 

 

5. Expresia „n-are un dram de minte” înseamnă: 

a. minte bună; b. jumătate de minte; c. nu are minte; d. are minte puţină. 
 

6. Prin ceea ce a făcut, vulpea… 

a. le-a arătat 
animalelor că şi-au 
ales un conducător 
nepotrivit; 

b. le-a demonstrat că 
au ales pe cine 
trebuia; 

c. s-a răzbunat; d. s-a pus rău cu 
animalele pădurii. 

 

7. Cuvintele din seriile  următoare au fost grupate după un anumit criteriu. Identifică seria care nu 

respectă regula. 
a. vulpe, lup, urs; b. stejar, brad, 

mesteacăn; 
c. maimuţă, banană, 
veveriţă; 

d. banane, portocale, 
mere. 
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8. Prima propoziţie din text este: 

a. propoziţie 
enunţiativă; 

b. vers; c. propoziţie 
exclamativă; 

d. propoziţie 
interogativă. 

 

9. Semnul de punctuaţie care marchează începutul vorbirii unei persoane este: 

a. două puncte; 

 

b. linia de dialog; c. virgula; d. semnul întrebării. 
 

10. Enunţul „Vino să-ţi arăt!” exprimă: 

a. o rugăminte; b. o poruncă; c. o chemare; d. o întrebare. 

 
B.  

                                                                       20 august 2010 

                                                                          Bucureşti 

Dragi bunici, 

 

Am ajuns cu bine acasă. Drumul a fost lung, dar plăcut. Mi-a părut foarte rău că am plecat de 

la voi, dar mă bucur că voi merge într-o tabără de creaţie literară. 

Părinţii au avut răbdare şi mi-au ascultat toate poveştile. Ce bine m-am simţit la voi! Am un 

„bagaj” de amintiri. Încet, încet povestesc prietenilor ce frumos a fost în satul bunicilor, ce oameni 

minunaţi am găsit acolo, ce locuri deosebite am descoperit. 

Vă mulţumesc pentru frumoasele zile de vacanţă şi vă doresc numai bine! 

Vă sărut cu drag, 

Andrei 

 

11. Textul prezentat este o: 

a. poveste; b. scrisoare; c. poezie; d. legendă. 

 

12. Orice scrisoare trebuie să aibă: 
a. o formulă de 
introducere şi una de 
încheiere; 

b. o pagină; c. rimă; d. informaţii deosebite. 

 

13. După formula de introducere, se foloseşte: 

a. semnul exclamării; b. virgula; c. punctul; d. semnul întrebării. 

 

14. Scrisoarea trebuie să aibă o formulă de încheiere: 
a. uneori; b. întotdeauna; c. când este necesar; d. niciodată. 

 

15. Cuvintele din seriile următoare au un element comun. Descoperă regula după care au fost 
grupate. Identifică seria care nu respectă această regulă. 

a. scris, scrisoare, 
scriitor; 

b. învaţă, învăţător, 
învăţământ; 

c. prieten, pieton, 
prietenos; 

d. om, omenesc, 
omeneşte. 

 

16. Scrisoarea prezentată are: 

a. cinci alineate; b. trei alineate; c. trei versuri; d. patru alineate. 

 

17. Identifică regula de constituire a seriilor următoare. Găseşte seria de cuvinte care nu respectă 
regula: 

a. bunică, bunic, 
bunici; 

b. mamă, tată, părinţi; c. naşă, naş, naşi; d. verişoară, verişor, 
rude. 
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18. Amintirile copilului sunt: 

a. foarte plăcute; b. neplăcute; c. triste; d. hazlii. 
 

19. Formula de introducere şi formula de încheiere încep cu literă mare: 

a. întotdeauna; b. când primul cuvânt 
este nume de 
persoană; 

c. uneori; d. când vrem. 

 

20. Identifică propoziţia în care toate cuvintele au fost scrise corect. 

a. Copii sunt veseli. b. Copiii este la 
şcoală. 

c. Din vacanţă vin 
mulţi copii. 

d. Din vacanţă pleacă 
zece copiii. 

 

C.  

Ce mi-e dragă o gutuie,  

că-i frumoasă şi gălbuie 

şi e cât un purceluş 

de la buna din culcuş!... 

 

Să vedeţi voi ce frumos 

stau gutui cu capu-n jos 

pe fereastra de pe drum 

şi miroase a parfum… 

 (Maria Baciu, Gutuiele) 

 

21. Textul prezentat este: 

a. o poveste; b. o poezie; c. o scrisoare; d. un bilet. 

 

22. Cuvântul „buna”, în text, înseamnă: 
a. gutuie bună la gust; b. mama; c. mamă bună; d. bunica. 

 

23. Cuvântul „gutui” din strofa a II-a se referă la: 
a. fructe; b. pomul fructifer; c. desen; d. abţibild. 

 

24. Poezia prezentată are: 

a. două strofe; b. două versuri; c. două enunţuri; d. două alineate. 
 

25. Cuvintele „frumoasă şi gălbuie” exprimă: 

a. însuşirile pomului 
fructifer; 

b. însuşirile fetiţei; c. însuşirile fructului; d. însuşirile bunicii. 

 

26. Identifică regula de constituire a perechilor următoare. Una din perechi nu respectă regula. 
Aceasta este: 

a. frumoasă, urâtă; b. bună, rea; c. frumoasă, gălbuie; d. sus, jos. 

                     

27. Versul „şi e cât un purceluş” se referă la: 

a. culoarea fructului; b. forma fructului; c. mărimea fructului; d. gustul fructului. 

 

28. Versurile au: 
a. lungime; b. un număr fix de 

silabe; 
c. un număr fix de 
cuvinte; 

d. rimă. 
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29. Prin aceste versuri, poeta exprimă: 

a. bucuria copilului; b. bucuria gutuii; c. descrierea 
fructului; 

d. descrierea pomului 
fructifer. 

 

30. De obicei numele fructului se formează de la numele pomului fructifer. Identifică regula de 
grupare a cuvintelor următoare. O serie nu respectă această regulă. 

a. gutui, gutuie; b. măr, mere; c. păr, pere; d. prun, prune. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

Varianta 4 
 

 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. 

Dragă prietene, 

Îmi pare rău că s-a terminat vacanţa, dar mă bucur pentru că am început un nou an şcolar. 

Abia aştept să pătrund din nou în tainele cărţilor. 

Dar pentru că gustul vacanţei încă nu s-a risipit, aş dori să-ţi împărtăşesc câteva din amintirile 

mele dragi. 

Am petrecut o vacanţă de vis la bunicii mei. Satul lor este aşezat la poalele unei păduri 

seculare de stejari. Nu este un sat prea mare, dar este foarte frumos. Oamenii sunt buni gospodari, 

ospitalieri şi mândri de aşezarea lor. Bărbaţii lucrează cu drag pământul moştenit din tată-n fiu, 

cresc animale, îngrijesc gospodăriile… Femeile, ca nişte albinuţe, toată ziua trebăluiesc. Îşi împo-

dobesc casele cu fel de fel de obiecte lucrate. 

În serile senine de vară stăteam cu capul în poala bunicii şi ascultam poveştile pe care le 

depănau vecinii şi rudele care se adunau în curtea casei noastre pentru a se odihni după munca 

zilei. 

Dar cel mai mult m-am bucurat când am găsit în podul casei un caiet de însemnări al buni-

cului. Era îngălbenit de vreme. În acest caiet el a notat fel de fel de obiceiuri populare pe care le-a 

aflat pe parcursul vieţii. 

Voi încerca să-ţi prezint şi ţie în scrisorile viitoare câte un obicei. 

Îţi doresc multă sănătate şi mult succes în noul an şcolar! 

Al tău prieten, 

Mihai 

 

(Berciuc M., Bucur E., Dănilă F., Şchiopu M., Datini şi obiceiuri din judeţul Botoşani,  

disciplină opţională)  

 

1. Textul prezentat este: 

a. o poezie; b. o poveste; c. o scrisoare; d. un bilet. 

 

2. Momentul când a fost scris textul este: 

a. începutul vacanţei 
de vară; 

b. începutul anului 
şcolar; 

c. în timpul vacanţei 
de vară; 

d. la sfârşitul vacanţei 
mari. 

 

3. Expresia „vacanţă de vis” înseamnă: 

a. a visat mult; b. vacanţa mare; c. vacanţă minunată; d. vacanţă cu multe 
şotii. 

4. Cuvântul „împărtăşesc” în acest text înseamnă: 

a. a scrie o poveste; b. a spune şi altcuiva 
ceva; 

c. a primi sfânta 
împărtăşanie; 

d. a împărţi ceva cu 
cineva. 
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5. Expresia „ca nişte albinuţe” se referă la faptul că: 

a. femeile merg foarte 
repede; 

b. femeile sunt foarte 
harnice; 

c. femeile pregătesc 
dulceţuri; 

d. femeile au grijă de 
stupid. 

 

6. Caietul descoperit de băiat cuprinde: 

a. întâmplări din viaţa 
bunicului; 

b. reţete vechi de 
bucătărie; 

c. prezentarea unor 
obiceiuri populare; 

d. poveşti hazlii. 

 

7. Mihai îi promite prietenului: 

a. să-i mai scrie din 
când în când; 

b. să-i trimită şi lui 
caietul; 

c. că-i va prezenta 
câte un obicei 
popular în fiecare 
scrisoare; 

d. că-i va face o vizită. 

 

8. Caietul era îngălbenit pentru că: 

a. a stat la soare; b. s-a vărsat ceva pe 
el; 

c. nu a fost de bună 
calitate; 

d. trecuse multă vreme 
de când a fost folosit. 

 

9. Copilul s-a bucurat când a descoperit caietul de amintiri deoarece: 

a. nu ştia bunicul de 
el; 

b. era scris frumos; c. şi-a dat seama că 
este o adevărată 
comoară; 

d. avea nevoie de el la 
şcoală. 

 

10. „Abia aştept să pătrund din nou în tainele cărţilor” înseamnă: 

a. aşteaptă începerea 
anului; 

b. aşteaptă să înveţe 
multe lecţii; 

c. aşteaptă să afle 
informaţii noi din 
cărţi; 

d. aşteaptă să intre 
într-o încăpere cu cărţi. 

 
B.  

Scumpă ţară românească,            

Cuib în care m-am născut, 

Câmp pe care s-a văzut 

Vitejia strămoşească. 

             Românie, te salut, 

             Cuib în care m-am născut, 

             Scumpă ţară românească, 

             Te salut!  

                           Şi-a mea frunte ţi se-nclină 

                           Ca-naintea unui sfânt, 

                           Căci deşi copil eu sunt 

                           Inima de dor mi-e plină.      

                                        Să ai viaţă în vecie, 

                                        Să sporească-al tău popor, 

                                       Sub stindardul tricolor 

                                        Să nu vezi decât frăţie! 

                      (George Coşbuc, Românie, te salut!) 

 

11. Poezia prezentată are: 

a. patru versuri; b. patru strofe; c. patru rime; d. patru alineate. 
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12. În poezie, cel care face urări ţării este: 

a. un român oarecare; b. un copil; c. un conducător; d. un erou. 
 

13. La finalul strofei a doua s-a pus semnul exclamării pentru că este: 
a. o urare; b. un salut; c. o întrebare; d. o poruncă. 

 

14. Copilul se adresează ţării folosind cuvântul „scumpă”: 

a. pentru că o alintă; b. aşa îşi manifestă 
dragostea faţă de ţară; 

c. nu a găsit alt 
cuvânt; 

d. se referă la faptul că 
o ţară costă mult. 

 

15. Cuvântul „cuib” este folosit cu sensul: 

a. maternitate; b. cuib de pasăre; c. casă părintească; d. ţară natală, unde s-a 
născut. 

 

16. Ultima strofă reprezintă: 
a. o poruncă; b. o strigare; c. o urare; d. un cântec. 
 

17. Cuvântul cu sens asemănător cuvântului „stindard” este: 

a. imn; b. drapel; c. eşarfă; d. o bucată de pânză. 

 

18. Versurile „Sub stindardul tricolor/Să nu vezi decât frăţie.” au înţelesul: 

a. Toţi românii să se 

adune sub steag. 

 

b. Românii să 

trăiască în 

înţelegere. 
 

c. Sub steagul 

ţării să se adune 

doar cei care se 

înţeleg. 

d. Toţi românii să fie 
uniţi. 

 

19. Identifică regula după care s-au constituit următoarele serii de cuvinte. Descoperă seria care nu 

respectă regula. 
a. român, româneşte, 
româncuţă, România; 

b. copil, copilaş, 
copilăresc, copiluţ; 

c. inimă, inimioară, 
inimos, inimoasă; 

d. România, Rovinari, 
Rarău, Rădăuţi. 

 

20. Versul „Să sporească-al tău popor.” înseamnă: 
a. să aibă spor la 
treabă; 

b. să fie cât mai mulţi 
oameni; 

c. viaţa românilor să 
fie din ce în ce mai 
bună; 

d. să aibă mulţi bani. 

 

C. Păsăretul se adună să-şi aleagă un împărat.  

Păunul îşi desfăcu coada şi se declară pretendent la coroană. Pentru frumuseţea lui păsările 

hotărâră să-l aleagă împărat. Atunci coţofana întrebă: 

─  Ia spune, cinstite păun, când ai să fii tu împărat, cum ai să ne aperi de şoim, când acesta ne 

va lua din urmă? 

Păunul nu ştiu ce răspuns să dea, iar păsăretul căzu pe gânduri dacă face cu el o alegere bună. 

Până la urmă, hotărâră să-l pună împărat pe vultur. 

                                                                  (Lev Tolstoi, Furnica şi porumbiţa)   

 

21. Întâmplarea se petrece în: 

a. lumea păsărilor; 

 

b. curtea bunicii; 
 

c. lumea insectelor; d. adâncul mărilor. 

22. Pasărea care credea că i se cuvine tronul este: 

a. şoimul; b. porumbelul; c. vulturul; d. păunul. 
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23. Cuvântul pretendent înseamnă: 

a. cineva care 
cumpără ceva; 

b. cel care plăteşte să 
obţină ceva; 

c. cineva care cere 
ceva, crezând că i se 
cuvine; 

d. cel care face un 
schimb. 

 

24. Păsările l-au ales împărat pe păun pentru: 

a. glas; b. frumuseţe; c. bunătate; d. agerime. 
 

25. Hotărârea păsărilor s-a schimbat pentru că: 

a. s-au supărat pe 
păun; 

b. erau nehotărâte; c. şi-au dat seama că 
păunul nu poate să le 
apere; 

d. au fost influenţate 
de coţofană. 

 

26. Vulturul a fost ales împărat pentru că: 
a. zbura şi putea 
vedea multe; 

b. nu avea o coadă aşa 
mare; 

c. era mare; d. putea să le apere pe 
păsări. 

 

27. Expresia căzu pe gânduri înseamnă: 
a. cade pe ceva; b. visează; c. s-a împiedicat; d. se gândeşte. 

 

28. Mesajul textului este: 

a. Un conducător 
trebuie să fie frumos. 

b. Nu este important 
conducătorul. 

c. Alegerea unui 
conducător  bun este 
foarte importantă. 

d. Un conducător 
poate fi oricine. 

 

29. Prin cuvintele sale, coţofana: 

a. s-a răzbunat pe 
păun; 

b. a vrut să arate că 
ştie să vorbească 
frumos; 

c. a încercat 
priceperea păunului; 

d. le-a certat pe păsări. 

 

30. Un cuvânt poate denumi una sau mai multe fiinţe. Având în vedere aceasta, alege varianta 
incorectă: 

a. pasăre, păsări; b. coţofană, coţofene; c. şoim, şoimi; d. păun, păuniţă. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A III-A 

Varianta 5 
 

 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.  

De pe-o „bună-dimineaţă” 

 Cu tulpina de cârcel 

 A sărit un gândăcel 

 Cu mustăţile de aţă. 

      Alţi gândaci mărunţi şi roşii 

      Care-şi poartă fiecare 

      Ochelarii pe spinare, 

      Dorm la soare, somnoroşii! 

              Iar pe-un fir de păpădie 

              Ce se-nalţă, drept din iarbă, 

              Suie-un cărăbuş cu barbă, 

              În hăinuţă aurie. 

                       Suie mândru şi grăbit, 

                       Să vestească-n lumea mare: 

                       ─ Prea cinstită adunare, 

                      Primăvara a sosit! 

                             (Otilia Cazimir, De pe-o „bună- dimineaţă”) 

 

 

1. Poezia prezentată are: 

a. patru versuri; b. patru rime c. patru alineate; d. patru strofe. 

 

2. Gândăcelul avea mustăţi de aţă, adică erau: 

a. colorate; b. groase; c. lungi; d. subţiri. 

 

3. Gândacii care dormeau la soare erau: 

a. mărunţi şi 
somnoroşi; 

b. roşii, cu buline; c. mărunţi şi roşii; d. roşii şi somnoroşi. 

 

4. Cărăbuşul a anunţat: 

a. sfârşitul iernii; b. sfârşitul primăverii; c. sosirea verii; d. sosirea primăverii. 

 

5. Următoarele serii de cuvinte s-au format respectând o regulă. Citeşte cu atenţie, descoperă regula 

şi apoi identifică seria care nu o respectă. 

a. gândac, gândaci, 
gândacii, gândacilor; 

b. cărăbuş, cărăbuşi, 
cărăbuşii, cărăbuşilor; 

c. somnoros, somnoroşi, 
somnoroşii, somnorosului; 

d. rac, raci, racii, 
racilor. 
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6. Poezia este: 

a. veselă; b. tristă; c. apăsătoare; d. încurcată. 

 

7. Un substantiv  poate denumi una sau mai multe fiinţe sau lucruri. Având în vedere aceasta, alege 

varianta incorectă: 
a. gândac, gândaci; b. libelulă, libelule; c. buburuză, buburuzei; d. cărăbuş, cărăbuşi. 

 

8. În poezie „bună-dimineaţa” reprezintă: 

a. un salut; b. o poreclă; c. un gândăcel; d. o floare. 
 

9. Identifică propoziţia în care toate cuvintele sunt scrise corect. 

a. Gândaci mărunţi şi 
roşii poartă ochelari. 

b. Gândacii mărunţii 
şi roşii poartă 
ochelari. 

c. Gândaci mărunţi şi 
roşi poartă ochelarii. 

d. Gândaci mărunţi şi 
roşiii poartă ochelari. 

 

10. Poezia prezintă un aspect din: 

a. lumea plantelor; b. lumea fluturilor; c. lumea insectelor; d. lumea florilor. 

 

B.  

Leul şi şoarecele 

 

Leul adormise. Un şoricel trecu în fugă peste el. Leul se trezi din somn şi îl prinse pe şoricel. 

Acesta începu să se roage de dânsul să-i dea drumul, spunând: 

— Dacă ai să mă laşi cu zile, am să-ţi fac şi eu un bine cândva. 

Leul începu să râdă, adică – cum poate un şoricel să-i facă lui un bine. Totuşi îl lăsă să plece. 

Peste câtăva vreme nişte vânători îl prinseră pe leu şi îl legară cu funia de un pom. Auzind 

răcnetele leului, şoricelul veni îndată, roase funia şi îi spuse: 

— Îţi aminteşti cum ai râs de mine, fiindcă nu credeai că am să-ţi pot face un bine? Acum vezi 

şi singur – chiar şi de la un şoarece poţi trage uneori folos. 

                   (Lev Tolstoi, Furnica şi porumbiţa) 

 

11. Personajele principale sunt: 

a. leul, şoarecele şi 
vânătorul; 

b. leul, vânătorul; c. şoarecele şi leul; d. vânătorul, şoarecele. 

 

12. Proverbul care se potriveşte mesajului textului este: 

a. Bine faci, bine 
găseşti. 

b. Cine sapă groapa 
altuia cade în ea. 

c. Unde dai şi unde 
crapă. 

d. Spune-mi cu cine te 
împrieteneşti, ca să-ţi 
spun cine eşti. 

 

13. Sinonimul (cuvântul cu sens asemănător) pentru cuvântul funie este: 

a. aţă subţire; b. sârmă; c. sfoară; d. lână. 
 

14. Şoarecele i-a dat leului: 
a. o bucată de carne; b. o lecţie; c. o palmă; d. o invitaţie. 

 

15. Ideea principală potrivită primului fragment al textului este: 
a. Leul dormea 
buştean. 

b. Un leu, trezit din 

somn, a prins un şoricel 

şi acesta se ruga să-l 

lase în libertate. 

c. Prins de leu, un 
şoricel se ruga să-l 
lase liber. 

d. Şoricelul se ruga de 
leul somnoros. 
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16. O serie de cuvinte nu respectă regula: 

a. şoarece, şoareci; b. leu, lei; c. vânător, vânătoare; d. copac, copaci. 

 

17. Cuvântul şoarece este format din: 

a. şapte litere şi şapte 

sunete; 

b. şapte litere şi şase 

sunete; 

c. şase litere şi şase 

sunete; 

d. cinci litere şi şase 

sunete. 

 

18. Cele două personaje din text pot fi comparate cu: 

a. un băiat şi o fetiţă; b. doi vecini; c. doi oameni 

oarecare; 

d. un copil mai mare şi 

unul mai mic. 

 

19. Textul ne sugerează: 

a. să-i uităm pe cei 

care ne ajută; 

b. să ne facem că nu 

vedem când cineva are 

nevoie de ajutor; 

c. să-i ajutăm pe cei 

care trec printr-un 

necaz; 

d. să-i ajutăm doar pe 

prieteni. 

 

20. Şoricelul din text este: 

a. curajos, săritor, 

recunoscător; 

b. nepăsător, 

somnoros, curios; 

c. săritor, zăpăcit, 

rău; 

d. săritor, hazliu, 

răzbunător. 

 

C. Pe Pământ există o împărăţie a iernii veşnice, a zăpezilor şi a gheţurilor. Aceste regiuni se 

află la polii Pământului şi de aceea se numesc zone polare. 

Zona polară de nord a Pământului este aproape în întregime ocupată de oceanul acoperit de 

gheţuri eterne. Între blocurile de gheaţă se formează ochiuri de apă. Din când în când din aceste 

ochiuri de apă iese la suprafaţă câte un bot mustăcios. Acestea sunt focile siberiene sau viţeii-de-

mare, care trag cu nesaţ aerul rece în nări căci nu au respirat aproape o oră! Totodată, focile 

privesc cu atenţie în toate părţile şi dacă li se pare că zăresc ceva suspect, se scufundă imediat sub 

apă. 

Spre ochiul de apă s-a năpustit un uriaş urs alb. E prea târziu! A scăpat prânzul în bezna 

oceanului. 

                  (Prima mea enciclopedie, La polii Pământului, Editura Litera Chişinău, 2004) 

 

21. În text este prezentată: 

a. ţara noastră; b. o peşteră; c. zona polară; d. zona tropicală. 

 

22. Cuvântul Pământ s-a scris cu literă mare pentru că: 

a. este mare; b. este rotund; c. este o planet; d. aşa a vrut scriitorul. 

 

23. Între blocurile de gheaţă se formează: 

a. poduri de gheaţă; b. ochiuri de apă; c. lacuri cu apă 

limpede; 

d. o zonă de verdeaţă. 

 

24. Focile siberiene ies la ochiurile de apă: 

a. pentru a sta la 

soare; 

b. pentru a se hrăni; c. trag cu nesaţ aerul 

rece în nări; 

d. se joacă. 

 

25. Textul prezentat este: 

a. o poveste; b. o descriere; c. o poezie; d. o fabulă. 
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26. „A scăpat prânzul în bezna oceanului” înseamnă: 

a. a scăpat mâncarea 
din gură în ocean; 

b. a căzut în adânc; c. prada pândită a 
fugit în adâncul 
oceanului; 

d. s-a făcut noapte şi 
nu mai vede prada. 

 

27. Sinonimul (cuvântul cu înţeles asemănător) pentru etern este: 
a. trecător; b. muritor; c. strălucitor; d. veşnic. 

 

28. Ursul alb era: 
a. înfrigurat; b. înfometat; c. priceput; d. uriaş. 

 

29. Zona polară mai este numită: 

a. întindere nesfârşită 
de gheaţă; 

b. împărăţie a iernii 
veşnice, a zăpezilor şi 
a gheţurilor; 

c. ţara focilor; d. împărăţia uriaşilor 
albi. 

 

30. Semnele de viaţă din zona polară sunt: 
a. ochiurile de apă; b. focile şi ursul alb; c. oamenii; d. exploratorii. 

  

 

 

 



Grile de corectare teste Romana – Etapa I 

Clasa a III‐a 

Varianta 1  Varianta 2  Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5

1 ‐ a 

2 – b 

3 – a 

4 – c 

5 – c 

6 – b 

7 – d 

8 – d 

9 – b 

10 – a 

11‐c 

12‐d 

13‐c 

14‐c 

15‐d 

16‐a 

17‐d 

18‐d 

19‐d 

20‐b 

21‐b 

22‐d 

23‐d 

24‐c 

25‐c 

26‐d 

27‐b 

28‐c 

29‐c 

30‐c 

1 – c   

2 – c   

3 – c   

4 – c   

5 – b  

6 – c   

7 – a   

8 – c   

9 – c   

10 – b 

11‐c 

12‐d 

13‐c 

14‐b 

15‐c 

16‐b 

17‐a 

18‐b 

19‐b 

20‐c 

21‐c 

22‐d 

23‐d 

24‐a 

25‐b 

26‐c 

27‐d 

28‐c 

29‐c 

30‐d 

  1 – b   

  2 – b   

  3 – c   

  4 – d   

  5 – c   

  6 – a   

  7 ‐  c   

  8 – a   

  9 – b   

 10 – c 

11‐b 

12‐a 

13‐b 

14‐b 

15‐c 

16‐b 

17‐c 

18‐a 

19‐a 

20‐c 

21‐b 

22‐d 

23‐a 

24‐a 

25‐c 

26‐c 

27‐c 

28‐d 

29‐a 

30‐a 

1 – c    

 2 – b   

 3 – c   

 4 – b   

 5 – b   

 6 – c   

 7 – c   

 8 – d   

 9 – c   

 10 – c   

11‐b 

12‐b 

13‐b 

14‐b 

15‐d 

16‐c 

17‐b 

18‐d 

19‐d 

20‐c 

21‐a 

22‐d 

23‐c 

24‐b 

25‐c 

26‐d 

27‐d 

28‐c 

29‐c 

30‐d 

1 – d     

2 – d     

3 – c     

4 – d     

5 – c     

6 – a     

7 – c     

8 – d     

9 – a     

10 – c    

11‐c 

12‐a 

13‐c 

14‐b 

15‐c 

16‐c 

17‐b 

18‐d 

19‐c 

20‐a 

21‐c 

22‐c 

23‐b 

24‐c 

25‐b 

26‐c 

27‐d 

28‐b 

29‐b 

30‐b 
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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. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI 

PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

CLASA A III-A 
 

 

 

Citeşte cu atenţie textele şi rezolvă sarcinile de lucru. 

 

___A.    Un viţeluş alb a plecat la râu să se plimbe. Pe drum s-a întâlnit cu un 

puişor galben. Văzând viţeluşul ce culoare frumoasă are puişorul, a vrut şi el 

această culoare. Merse ce merse şi dădu de o cutie cu vopsea galbenă. 

Chicotind de râs, viţeluşul s-a vopsit repede. 

       Merse el şi se întâlni cu broasca.  

       Broasca l-a întrebat: 

 —  Măi, viţeluşule, de ce ai o culoare aşa de ciudată? 

— Păi… 

       Văzând viţeluşul că broaştei nu-i place culoarea sa, a încercat să se 

vopsească ca ea . 

        Merse ce merse şi se întâlni cu o libelulă albastră ca cerul. Văzând 

viţeluşul că nici libelulei nu-i place culoarea lui  s-a vopsit ca ea.  

        Atunci, nedumerit, viţeluşul s-a îndreptat grăbit spre râu pentru a-şi 

vedea înfăţişarea în oglinda apei. Privindu-se, s-a speriat de cum ajunsese să 

arate luându-se după alţii. Atunci a intrat repede în râu şi s-a spălat.  

        Din acea zi nu s-a mai vopsit, învăţând că trebuie să fie el însuşi. 

                 (De vorbă cu bunicul, poveşti culese şi adaptate de Maria Dornescu) 

 

1.   Personajul principal este: 

a. libelula; 

b. fluturaşul; 

c. puişorul; 

d. viţeluşul. 

 

2.   Viţeluşul s-a vopsit: 

a. pentru că aşa a vrut mama lui; 

b. era obraznic; 

c. pentru că i se părea că alte vietăţi sunt mai frumoase; 

d. pentru că aşa fac toţi viţeluşii. 
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3.   Textului i se potriveşte proverbul: 

a. Cine sapa groapa altuia cade în ea; 

b. Toamna se numără bobocii; 

c. Peştele mare înghite pe cel mic; 

d. Poartă-te cum ţi-e portul şi vorbeşte cum ţi-e vorba. 

 

4.  Fiecare din grupurile de cuvinte: puişor galben, viţeluş alb, libelulă albas-  

 tră, este  format din… 

a. două substantive; 

b. substantiv şi adjectiv; 

c. substantiv şi verb; 

d. substantiv şi altă parte de vorbire. 

 

5.  Forma pentru pronumele personal la  persoana a III-a , numărul singular   

 este: 

a. noi; 

b. el; 

c. ei; 

d. eu. 

 

6.   Viţeluşul a revenit la culoarea normală: 

a. când au râs celelalte vieţuitoare de el; 

b. când s-a săturat de albastru; 

c. când l-a certat mama lui; 

d. când s-a uitat în oglinda apei şi a văzut cum arată. 

 

7.   Conţinutul textului ne arată că: 

a. este bine să cunoşti semnificaţia culorilor; 

b. viţeluşii îşi schimbă culoarea; 

c. nu poţi fi pe placul tuturor; 

d. animalele pot face magii. 

 

8.   Seria de cuvinte care nu respectă regula de alcătuire este: 

a. vacă, viţel, viţeluş; 

b. oaie, miel,mieluţ; 

c. capră, iezi, ieduţ; 

d. căţea,căţel,căţeluş. 
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9.   În text nu apare: 

a. linia de dialog; 

b. semnul exclamării; 

c. semnul întrebării; 

d. două puncte. 

 

10.  În enunţul Brosca la îmtrebat  pe viţeluş. s-au strecurat: 

a. două greşeli de scriere ; 

b. trei greşeli de scriere; 

c. o greşeală de scriere; 

d. cinci greşeli de scriere. 

 

 

 

___B. 

 
Într-un strop gingaş de rouă                      Cum zbura el liniştit 

Se-oglindea un fluturaş.                             Peste poiana cu flori, 

Se temea că, dacă plouă,                            Din senin s-au şi pornit 

Va rămâne alb, golaş.                                Lacrimile reci de nori. 

 

Aripile lui de ceară                                    Speriat c-a lui culoare 

Par pictate de un zeu,                                Se va şterge-ntr-o secundă, 

Ce a luat ca acuarelă,                               El se-ascunse-n graba mare 

De pe cer, un curcubeu.                             Sub o frunză verde, crudă. 

      (Ana Maria Grigoraş, Fluturaşul) 

 

 

11. Expresia strop gingaş de rouă înseamnă în poezie: 

a. lacrimă; 

b. picătură mică de apă; 

c. o apă stătătoare mică; 

d. picătură de polen. 

 

12. Fluturaşul s-a ascuns: 

a. sub un nor; 

b. sub o piatră; 

c. sub o frunză; 

d. sub o floare. 
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13. Grupul de cuvinte strop gingaş de rouă are: 
a. două adjective; 
b. trei adjective; 
c. niciun adjectiv; 
d. un adjectiv. 

 
14. Strofa a II-a ne arată că: 

a. fluturaşul era alb şi aştepta să fie pictat; 
b. fluturaşul era încrezut; 
c. fluturaşul era pictat în culorile curcubeului; 
d. fluturaşul îşi căuta culorile la flori. 

 
15. Din senin s-au şi pornit/Lacrimi  reci de nori. înseamnă: 

a. a început să ningă; 
b. a început să plouă; 
c. s-a pornit furtuna; 
d. au apărut fulgerele. 

 
16. În grupul de cuvinte frunză verde, crudă, cuvântul crudă înseamnă: 

a. nefiartă; 
b. moale, 
c. tânără; 
d. tare. 

 
17. Seria de cuvinte în care sunt numai substantive este: 

a. floare, înfloritor,a înflori; 
b. ploaie, ploios, a ploua; 
c. lacrimă,lacrimi, a lăcrima; 
d. frunză, frunzar, frunziş. 

 
18. Cuvântul marcat în versul Cum zbura el liniştit este: 

a. adjectiv; 
b. altă parte de vorbire; 
c. verb; 
d. substantiv. 

 
19. Cuvântul golaş, în poezie, înseamnă… 

a. fără pene; 
b. dezbrăcat; 
c. fără culoare; 
d. sărac. 
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20. A se oglindi înseamnă: 
a. a se îmbrăca; 
b. a se admira; 
c. a se speria; 
d. a se uda. 

 
___C.     În anii 1950, Ruth Handler şi soţul său, Elliot, erau împliniţi pe toate 
planurile: doi copii superbi, o casă spaţioasă în Los Angeles, o afacere 
înfloritoare în domeniul fabricării jucăriilor. Însă un succes şi mai mare a fost 
dat familiei Handler de invenţia lui Ruth, care a făcut compania lor de jucării 
faimoasă peste tot în lume. 
     Ideea invenţiei i-a venit uitându-se la fetiţă în timp ce se juca. La fel ca 
majoritatea fetiţelor de vârsta ei, Barbara avea păpuşi. Păpuşi drăguţe din 
pluş, de mărimea unor bebeluşi. Dar de-abia se juca cu ele. În schimb îşi 
petrecea ore întregi în camera sa îmbrăcând şi împodobindu-şi păpuşile din 
hârtie cu înfăţişare adultă… 
    Cu ideea aceasta în minte, Ruth Handler a creat o păpuşă şi o serie de haine 
şi accesorii care să i se potrivească. Şi-a numit păpuşa Barbie, după fiica sa. 
                                                     (Larry Verstraete – A cui a fost idea genială?) 
 
21. Textul prezintă ideea apariţiei: 

a. păpuşilor; 
b. păpuşii Barbie; 
c. jucăriilor; 
d. unei companii de jucării. 

 
22. Ruth Handler, pentru a crea păpuşa,  s-a inspirat din: 

a. lumea păpuşilor; 
b. preocupările fiicei sale; 
c. cerinţele cumpărătorilor; 
d. filme. 

 
23. Cuvântul împliniţi în text înseamnă:                                         

a. în vârstă; 
b. mulţumiţi; 
c. realizaţi; 
d. graşi. 

 
24. Povestea apariţiei păpuşii Barbie s-a petrecut: 

a. înainte de anul 1950; 
b. după anii 1950; 
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c. în anii 1950; 
d. în anul 1950. 

 
25. Familia Handler se bucura de succes în lume datorită: 

a. celor doi copii; 
b. casei spaţioase în care locuiau; 
c. afacerii în domeniul fabricării jucăriilor; 
d. comportării lor. 

 
26. Păpuşa Barbie era ceva nou pentru că: 

a. era foarte mare; 
b. avea un nume nou; 
c. avea înfăţişare adultă, un set de haine şi accesorii potrivite; 
d. avea un set de haine şi accesorii potrivite. 

 
27. Creatoarea a numit aşa păpuşa pentru că: 

a. i s-a părut un nume deosebit; 
b. aşa o chema pe fiica sa; 
c. era un nume uşor de ţinut minte; 
d. întâmplător. 

 
28. Seria în care toate cuvintele sunt scrise corect, este: 

a. îmbrăcat, împăcat,conbate; 
b. câmpie, împăcare, compact, 
c. ranpă, câmp, anbalaj; 
d. ambalare, conputer, lanpă. 

 
29. Familia creatoarei păpuşii Barbie avea: 

a. doi membri, 
b. trei membri; 
c. patru membri; 
d. mai mulţi membri. 

 
30.  Cuvântul invenţie înseamnă… 

a. ceva cunoscut; 
b. ceva foarte rapid; 
c. noutate ştiinţifică sau tehnică; 
d. ceva regăsit. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 CLASA  A III-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d c d b b d c c b b b c d c b 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

c d b c b b b c c c c b b c c 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

 CLASA  a III-a 

Varianta 1 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 
1. Rezultatul calculului 209 + 11 este: 

 
a. 210 b. 320 c. 220 d. 310 

    
2.  Produsul numerelor 6 şi 3 este: 

 
a. 18 b. 2 c. 9 d. 3 

 
3. Numărul patru sute şaptesprezece este mai mare decât: 

 
a. 417 b. 419 c. 470 d. 405 

 
4. Numărul care are produsul cifrelor 24 este: 

 
a. 74 b. 83 c. 68 d. 37 

 
5. Numerele care se înmulţesc se numesc: 

 
a. sume b. factori c. termeni d. produse 

 
6. Numărul 349 are suma cifrelor egală cu: 

 
a. 8  3 b. 4  4 c. 2  9 d. 4  5 

 
7. Rotunjit la ordinul sutelor, numărul 738 este: 

 
a. 700 b. 740 c. 800 d. 730 

 
8. Pe un ecran este scris numărul 314. După fiecare minut, în locul numărului existent, apare un număr cu 19 
mai mare. Ce număr o să fie scris pe ecran după 4 minute? 

 
a. 409 b. 371 c. 390 d. 400 

 
9. Un caiet costă 2 lei. Şapte caiete de acelaşi fel costă:  

 
a. 9 lei b. 16 lei c. 12 lei d. 14 lei 

 
10. Dacă a = 7  7, b = 6  9, c = 4  8, atunci scrierea în ordine descrescătoare a numerelor a, b, c este: 

 
a. c, b, a b. b, a, c c. b, c, a d. c, a, b 
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11. Într-o clasă sunt 24 de elevi, dintre care 10 sunt fete. Băieţii se aşază câte doi într-o bancă, ocupând 
astfel un număr de bănci egal cu: 

 
a. 3 b. 6 c. 7 d. 8 

 
12. Numărul care nu poate fi obţinut în urma înmulţirii cu 8 a unui număr natural este: 

 
a. 64 b. 54 c. 32 d. 56 
 
13. Dacă scădem câtul numerelor 54 şi 6 din cel mai mare număr natural de forma aa1 , obţinem numărul: 

 
a. 983 b. 8 c. 937 d. 982 

 
14. În gospodăria unui ţăran sunt: 2 cai, 4 vaci, 9 găini şi 3 porci. Numărul de picioare existente în 
gospodăria ţăranului este: 

 
a. 57 b. 44 c. 54 d. 58 
 
15. Dacă 812 – a + 129 = 752, atunci numărul a este: 

 
a. 289 b. 69 c. 189 d. 199 

 
16. Diana are 9 lei, iar fratelei ei are o sumă de … ori mai mare. Împreună au 36 de lei. Spaţiul punctat 
trebuie completat cu numărul: 

 
a. 3 b. 2 c. 27 d. 4 

 
17. Cel mai mare număr natural de trei cifre cu produsul cifrelor 15 este: 

 
a. 555 b. 135 c. 960 d. 531 

 
18. Pentru ca egalitatea   21 – a = a – 7 să fie adevărată, numărul a trebuie să fie: 

 
a. 10 b. 12 c. 14 d. 21 

 
19. În şirul: 107; 114; 121; 128;…  numărul natural care urmează este mai mare decât primul număr al 
şirului cu:  
 
a. 7  3 b. 7  4 c. 5  7 d. 12  2 
 
20. Vlad are 18 ani. Cu câţi ani în urmă vârsta lui era de 3 ori mai mică decât cea actuală? 
 
a. 11 b. 12 c. 6 d. 15 

 
21. Dacă adun numărul a cu 28, iar din numărul b scad 319, obţin de fiecare dată un rezultat egal cu 
produsul numerelor 8 şi 9. Suma numerelor a şi b este: 
 
a. 435 b. 445 c. 291 d. 238 

 
22. Dan a scris un număr natural de trei cifre. El a observat că produsul dintre cifra sutelor si cea a unităţilor 
este egal cu dublul cifrei zecilor. Numărul scris de Dan poate să fie: 

 
a. 248 b. 634 c. 364 d. 632 
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23. Respectând aceeaşi regulă, pe spaţiul punctat trebuie scris numărul: 
 
 
 
 
 
 
 
a. 25 b. 22 c. 16 d. 24 

 
24. Câte numere cuprinse între 110 şi 140 nu au produsul cifrelor 6? 

 
a. 27 b. 28 c. 3 d. 26 

 
25. Bianca a citit jumătate din numărul de pagini ale unei cărţi şi încă 9 pagini. Ea a observat că i-au mai 
rămas de citit 31 de pagini. Câte pagini are cartea? 

 
a. 80 de pagini b. 44 de pagini c. 70 de pagini d. 84 de pagini 

 
26. În succesiunea de mai jos, termenul care urmează are produsul cifrelor: 

                 62, 65, 68, 64, 67, 70, 66,… 
 

a. 56 b. 54 c. 69 d. 63 
 

27. Două caiete şi trei pixuri, de acelaşi fel, costă împreună 19 lei, iar trei caiete şi două pixuri costă 
împreună  
16 lei. Un caiet şi un pix costă împreună: 

 
a. 8 lei b. 9 lei c. 7 lei d. 35 lei 
 
28. Miruna a completat careul de mai jos, respectând o anumită regulă. Suma numerelor cu care se 
completează ultima linie este: 

1 2 
2 4 
4 8 
7 14 

11 22 
… … 

 
a. 48 b. 33 c. 38 d. 50 
 
29. Doi copii au cules împreună 30 kg de mere. Primul copil a cules de atâtea ori câte 3 kg de mere de câte 
ori al doilea copil a cules câte 2 kg de mere. Câte kilograme de mere a cules în plus primul copil faţă de al 
doilea? 

 
a. 5 kg b. 6 kg c. 1 kg d. 10 kg 

 
30. Un butoi plin cu apă cântăreşte 19 kg. Dacă golim jumătate din cantitatea existentă în butoi, acesta 
împreună cu apa rămasă vor cântări numai 11 kg. Butoiul gol cântăreşte: 

 
a. mai mult de 4 kg b. 2 kg c. mai puţin de 4 kg d. 4 kg 

 

26 

6 

5 4 
20 

4 

8 2 
9 

9 

0 7 
... 

7 

6 3 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

 CLASA  a III-a 

Varianta 2 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 
 
1. Rezultatul calculului 732 – 704 este: 

 
a. 38 b. 28 c. 27 d. 18 

    
2. Numărul de 6 ori mai mic decât 42 este: 

 
a. 26 b. 36 c. 8 d. 7 

 
3. Calculul cu produsul cel mai mic este: 

 
a. 8  7 b. 5  8 c. 4  9 d. 7  6 

 
4. Cel mai mare număr par de trei cifre diferite care se poate scrie cu cifrele 3, 5, 8 este: 

 
a. opt sute cincizeci şi 
trei 

b. trei sute cincizeci şi 
opt 

c. cinci sute treizeci şi 
opt 

d. opt sute optzeci şi opt 

 
5. Câtul numerelor 56 şi 8 este: 

 
a. 7 b. 6 c. 48 d. 64 

 
6. Rotunjit la ordinul zecilor, numărul 542 este: 

 
a. 500 b. 540 c. 550 d. 600 

 
7. Numărul cu 73 mai mare decât 329 este: 

 
a. 412 b. 392 c. 256 d. 402 

 
8. Dacă  345 + a = 711, atunci: 

 
a. a = 356 b. 360 < a < 370 c. a = 456 d.  300 < a < 360 

 
9. Despre produsul numerelor 7 şi 8 putem spune: 

 
a. are suma cifrelor 15 b. este un număr impar c. este un număr scris cu 

cifre consecutive 
d. este un număr mai mic 
decât 54 
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10. Care este cel mai mare număr total de puncte care se poate obţine la aruncarea simultană a 5 zaruri? 
 

a. 40 b. 32 c. 36 d. 30 
 

11. La ce exerciţiu câtul obţinut este un număr impar? 
 

a. 30 : 3 b. 30 : 6 c. 72 : 9 d. 16 : 2 
 

12. Pentru a afla de câte ori este mai mare numărul 36 decât numărul 4 trebuie efectuat calculul: 
 

a. 36 – 4  b. 36 : 4 c. 36 + 4 d. 38 – 4  
 
13. Primele trei numere mai mari decât 75 au produsul cifrelor numere cuprinse între: 

 
a. 40 şi 60 b. 30 şi 50 c. 60 şi 80 d. 40 şi 50 

 
14. Cătălin are 3 ani. Peste 9 ani el va avea o vârstă care va fi: 

 
a. cu 5 mai mică decât 
19  

b. de 4 ori mai mare 
decât cea actuală 

c. cu 4 mai mică decât 20 d. de 5 ori mai mare 
decât cea actuală 

 
15. Diferenţa numerelor 427 şi 189 este mai mare decât produsul numerelor 7 şi 5 cu: 

 
a. 238 b. 203 c. 208 d. 273 

 
16. Diana are 42 de lei, iar fratelei ei are o sumă de … ori mai mică. Împreună au 49 de lei.  
Spaţiul punctat trebuie completat cu numărul: 

 
a. 91 b. 7 c. 5 d. 6 

 
17. Şase caiete costă cât 3 cărţi. Dacă o carte costă 8 lei, atunci un caiet costă: 

 
a. 6 lei b. 2 lei c. 4 lei d. 5 lei 

 
18. Ce număr trebuie scris în ultimul dreptunghi? 

        
314 12  222 8  409 0  427 … 
 

a. 42 b. 56 c. 13 d. 54 
 

19. Patru perechi de iepuri au câte 3 iepuraşi. Câţi iepuri sunt în total? 
 
a. 20 b. 24 c. 18 d. 28 
 
20. Bunicul lui Victor trebuie să pună 17 litri de vin în sticle de câte 2 litri. Care este cel mai mic număr de 
sticle de care are nevoie bunicul? 
 
a. 9 sticle b. 10 sticle c. 8 sticle d. 7 sticle 

 
21. Din suma primelor 5 numere naturale impare scădem produsul primelor 5 numere naturale şi obţinem: 
 
a. 8 b. 9 c. 15 d. 25 
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22. Produsul numerelor 8 şi 5 reprezintă valoarea scăzătorului din operaţia: a – b = 17. Cât este descăzutul? 
 

a. 33 b. 57 c. 62 d. 23 
 

23. Mirela a scris numărul 12 ca sumă a 13 numere naturale. Ea a observat că produsul celor 13 numere 
scrise este egal cu: 

 
a. 12 b. 1 c. 13 d. 0 

 
24. Numărul a este situat la mijlocul şirului numerelor naturale de la 19 la 47. Suma cifrelor numărului a 
este: 

 
a. 8 b. 11 c. 6 d. 12 

 
25. Mama împarte în mod egal, celor trei copii ai săi, 9 mere şi 12 prune. Câte fructe primeşte fiecare copil?   

 
a. 14 fructe b. 21 de fructe c. 6 fructe d. 7 fructe 

 
26. Câte numere naturale pare verifică relaţia de mai jos: 

                    3  4 < n – 17 < 2  9 
 

a. 3 numere b. 5 numere c. 2 numere d. 4 numere 
 

27. Dacă: a = 8  7, b = 6  3, c = 8  5, d = 72 : 8, atunci rezultatul calculului: (b + c – a)  d  este: 
 

a. 0 b. 16 c. 18 d. 27 
 
28. Andrei a desenat un pătrat, l-a notat ABCD şi a scris numerele de la 1 la 58 în dreptul celor patru vârfuri 
astfel: 1 în vârful A, 2 în vârful B, 3 în vârful C, 4 în vârful D, 5 în vârful A, 6 în vârful B şi aşa mai departe. 
În dreptul cărui vârf a scris ultimul număr? 

         
 
 
 
 
  
 

a. C b. D c. A d. B 
 
29. Într-o pungă sunt 90 de bile roşii, albe şi verzi. Numărul bilelor roşii este de 7 ori mai mic decât numărul 
bilelor albe. Ştiind că 81 de bile nu sunt roşii, să se afle de câte ori este mai mare numărul bilelor verzi decât 
numărul bilelor roşii. 

 
a. de 2 ori b. de 7 ori c. de 3 ori d. de 9 ori 

 
30. Într-o fabrică, maşina A produce 6 piese în 2 minute, iar maşina B produce acelaşi număr de piese în  
3 minute. Dacă sunt pornite în acelaşi timp, câte piese produc împreună cele două maşini în 6 minute? 

 
a. 60 de piese b. 30 de piese c. 36 de piese d. 25 de piese 

 

A B 

C D 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a III-a 

Varianta 3 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 
1. Rezultatul calculului 590 + 13 este: 

 
a. 603 b. 720 c. 613 d. 602 

    
2. Numărul cu 3 mai mic decât 12 este: 

 
a. 8 b. 15 c. 9 d. 4 

 
3. Rezultatul calculului 45 : 5 este:  

 
a. 50 b. 9 c. 40 d. 8 

 
4. Suma numerelor 34 şi 199 este: 

 
a. 233 b.  223 c. 165 d. 175 

 
5. Rezultatul împărţirii se numeşte: 

 
a. produs b. împărţitor c. termen d. cât 

 
6. Un număr cu cifra zecilor 7 este: 

 
a. 702 b. 376 c. 205 d. 547 

 
7. Rotunjit la ordinul zecilor, numărul 274 este:  

 
a. 200 b. 280 c. 270 d. 300 

 
8. Produsul cifrelor numărului 120 este: 

 
a. 3 b. 1 c. 2 d. 0 

 
9. Câte numere naturale înmulţite cu 8 dau ca produs un număr cuprins între 30 şi 70? 

 
a. 4 numere b. 5 numere c. 39 de numere d. 6 numere 

 
10. Pe primul raft al unei biblioteci sunt 42 de cărţi, iar pe al doilea raft se află un număr de cărţi de 6 ori 
mai mic decât cel al cărţilor de pe primul raft. Câte cărţi sunt pe al doilea raft?  

 
a. 8 cărţi b. 36 de cărţi c. 7 cărţi d. 48 de cărţi 
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11. Două numere naturale al căror produs este egal cu succesorul numărului 26 sunt: 
 

a. 9 şi 3 b. 3 şi 8 c. 5 şi 5 d. 6 şi 4 
 

12. Numărul cu 275 mai mare decât produsul numerelor 8 şi 4 este: 
 

a. 307 b. 377 c. 243 d. 273 
 
13. Pe o masă sunt farfurii, ceşti şi pahare. Dacă numărul paharelor este cu 5 mai mare decât numărul 
farfuriilor iar numărul ceştilor este cu 3 mai mic decât decât cel al paharelor, atunci: 
 
a. numărul farfuriilor 
este mai mare decât 
numărul ceştilor 

b. numărul paharelor 
este mai mic decât 
numărul ceştilor 

c. numărul farfuriilor 
este egal cu numărul 
ceştilor 

d. numărul farfuriilor 
este mai mic decât 
numărul ceştilor 

 
14. Ce număr trebuie scăzut din 201 pentru a obţine un rezultat egal cu câtul numerelor 45 şi 5? 

 
a. 192 b. 9 c. 210 d. 182 
 
15. Trei baloane costă 15 lei. Câţi lei costă 6 baloane? 

 
a. 30 de lei b. 20 de lei c. 5 lei d. 31 de lei 

 
16. Simona a economisit timp de 3 săptămâni câte 9 lei în fiecare săptămână. Ea a observat că dacă ar mai 
avea … lei, şi-ar putea cumpăra un joc de 40 lei.  

Spaţiul punctat trebuie completat cu numărul: 
 

a. 67 b. 16 c. 13 d. 23 
 

17. Pentru un concurs de pictură, 9 copii au trimis câte 4 planşe. Dintre acestea au fost premiate 23 de 
planşe. Câte planşe nu au fost premiate? 

 
a. 9 b. 13 c. 17 d. 10 

 
18. Într-o operaţie de înmulţire, unul dintre factori este 7, iar produsul este un număr par, cuprins între  
21 şi 50. Care poate fi celălalt factor?          

 
a. 4 sau 6 b. 2 sau 4 c. 8 sau 10 d. 5 sau 7 

 
19. Fie calculul 48 – 42 = 6. Numărul de 6 ori mai mic decât descăzutul este: 
 
a. 42 b. 1 c. 7 d. 8 
 
20. Perechea (a, b) este formată din numere naturale diferite, cuprinse între 1 şi 10, astfel încât oricare din 
cele patru operaţii am efectua cu aceste numere, obţinem tot un număr natural cuprins între 1 şi 10. Perechea  
(a, b) poate să fie:  
 
a. (6, 3) b. (8, 2) c. (4, 2) d. (9, 1) 

 
21. Dacă din suma primelor 5 numere naturale pare scădem produsul numerelor 4 şi 5, obţinem: 
 
a. 20 b. 0 c. 10 d. 5 
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22. Un număr care se poate scrie ca produs de trei factori diferiţi de 1 este: 
 

a. 14 b. 25 c. 21 d. 36 
 

23. Într-un parc se joacă mai mulţi copii Numărul lor este mai mare decât 12 şi mai mic decât 16. Jumătate 
dintre ei pleacă, iar în parc rămâne un număr de copii egal cu: 

 
a. 9 b. 8 c. 7 d. 6 

 
24. Numerele a, b şi c sunt diferite de zero şi îndeplinesc simultan condiţiile: 

a : a = b   
c  b = 2  3 
Numărul c este:  

 
a. 5 b. 6 c. 0 d. 1 

 
25. Cătălin a scris pe tablă câteva numere naturale de două cifre. Din fiecare număr a scăzut 7. Apoi, a 
schimbat ordinea cifrelor fiecărui număr obţinut şi a observat că numerele rezultate se impart exact la 7. 
Unul dintre numerele pe care le-a scris Cătălin la început poate să fie: 

 
a. 35 b. 64 c. 43 d. 71 

 
26. David a scris toate numerele naturale de două cifre, folosind numai cifrele: 1, 2 şi 4. Câte dintre 
numerele scrise de David se împart exact la 6?  

 
a. 4 numere b. 5 numere c. 2 numere d. 3 numere 

 
27. Dacă: a = b  2, iar b = 36 : 4, atunci suma numerelor a şi b este: 

 
a. 24 b. 27 c. 18 d. 9 
 
28. Un număr de16 persoane trebuie să traverseze un râu, dar nu au la dispoziţie decât o barcă în care încap  
4 persoane. Câte traversări ale râului trebuie să se facă, pentru ca toate persoanele să ajungă pe celălalt mal? 
 
a. 8 b. 4 c. 9 d. 6 
 
29. Maria citeşte o carte de poveşti. În cameră intră fratele ei, David. El o întreabă: 

— La ce pagină ai ajuns, Maria? 
— La pagina din dreapta, numerotată cu un număr de două cifre. Dacă vei face suma cifrelor numărului 

paginii la care am ajuns, vei obţine 13, iar dacă faci produsul cifrelor aceluiaşi număr, vei obţine 36. 
Ştiind că Maria are cartea deschisă exact la mijlocul ei, să se afle câte pagini are cartea? 

 
a. 188 de pagini b. 98 de pagini c. 186 de pagini d. 96 de pagini 

 
30. Jacheta clovnului Max are două buzunare mari. Fiecare buzunar mare are câte două buzunare mici, iar  
în fiecare buzunar mic, Max a pus câte două bile mari. În interiorul fiecărei bile mari a ascuns câte două bile 
mici. Câte bile mici are clovnul Max? 

 
a. 16 bile b. 30 de bile c. 18 bile d. 8 bile 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a III-a 

Varianta 4 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

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

 

 

1. Rezultatul calculului 327 – 169 este: 

 

a. 259 b. 496 c. 168 d. 158 

    

2. Fie numerele: 378, 359, 36, 347, 89, 367. Scrierea în ordine descrescătoare a numerelor date conţine pe  

al treilea loc numărul: 

 

a. 347 b. 367 c. 359 d. 89 

 

3. Scris cu cifre, numărul trei sute patruzeci şi nouă este: 

 

a. 439 b. 349 c. 394 d. 340 

 

4. De câte ori se cuprinde 5 în 40? 

 

a. de 7 ori b. de 9 ori c. de 35 de ori d. de 8 ori 

 

5. Rezultatul calculului 45 + 504 – 455 este: 

 

a. 94 b. 84 c. 994 d. 104 

 

6. Dublul numărului 10 este: 

 

a. 12 b. 20 c. 5 d. 2 

 

7. De câte ori este mai mare 56 decât 7? 

 

a. de 7 ori b. de 49 de ori c. de 8 ori d. de 9 ori 

 

8. Dacă adunăm numărul 398 cu produsul numerelor 5 şi 7, obţinem rezultatul:  

 

a. 433 b. 425 c. 363 d. 423 

 

9. O săptămână are 7 zile. Câte zile au 5 săptămâni? 

 

a. 42 b. 12 c. 35 d. 28 
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10. Calculul care are cel mai mic rezultat este: 

 
a. 36 : 4 b. 15 - 6 c. 9 + 7 d. 4 x 2 

 

11. 72 : 8 < 4  a < 7  3 

Numărul care nu verifică relaţia dată este: 
 

a. 3 b. 5 c. 6 d. 4 
 

12. Într-o operaţie de împărţire, deîmpărţitul este 24, iar câtul este cu 18 mai mic decât deîmpărţitul.  

Cât este împărţitorul? 
 

a. 6 b. 4 c. 3 d. 8 

 

13. Numerele 10 şi 2 au: 

 
a. suma 12 şi câtul 8 b. câtul 5 şi produsul 20 c. diferenţa 5 şi produsul 

20 
d. suma 12 şi câtul 6 

 

14. Bunica împarte18 mere şi 24 de prune, în mod egal, la 6 copii. Câte fructe primeşte fiecare copil? 

 
a. 6 b. 32 c. 8 d. 7 
 

15. Dacă  24 : a =  6, atunci numărul cu 17 mai mare decât numărul a este: 

 
a. 21 b. 22 c. 13 d. 35 

 

16. Într-o cutie sunt 8 bomboane, iar în altă cutie sunt de … ori mai multe. În cele două cutii sunt în total 32 

de bomboane. 
Spaţiul punctat trebuie completat cu numărul: 

 
a. 2 b. 24 c. 3 d. 4 

 

17. Un număr care se poate scrie ca produs de trei factori egali este: 

 
a. 12 b. 27 c. 40 d. 16 

 

18. Câte numere naturale înmulţite cu 8 dau ca produs un număr mai mic decât 50? 

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

 

19. Produsul a trei numere diferite este 6. Care este suma celor trei numere? 

 
a. 6 b. 5 c. 7 d. 10 
 

20. Jumătate din numărul a este 10. Pentru a afla numărul a trebuie să efectuăm calculul: 

 
a. 10 : 2 b. 10 + 2 c. 10 – 2  d. 10  2 

 

21. O croitoreasă are o bucată de pânză de 12 m şi taie în fiecare zi câte 2 m, pentru a confecţiona rochii. În 

a câta zi va tăia ultima bucată? 
 
a. în a 7-a zi b. în a 4-a zi c. în a 5-a zi d. în a 6-a zi 
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22. Suma numerelor de două cifre, care au produsul cifrelor egal cu 0 este: 

 

a. 360 b. 450 c. 0 d. 440 

 

23. Se dă careul: 

                   

       

 

 

 

Suma numerelor a, b şi c este: 

 

a. 16 b. 24 c. 12 d. 15 

 

24. Dacă (2 + a) : 9 = c şi 4 < c < 7, atunci: 

 

a. 5 < a < 9 b. 42 < a < 55 c. 30 < a < 43 d. 63 < a < 70 

 

25. În succesiunea de mai jos, termenul care urmează are produsul cifrelor: 

              12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, … 

 

a. 20 b. 36 c. 30 d. 11 

 

26. Într-un atelier s-au produs 30 de ursuleţi de pluş, iar iepuraşi s-au produs cu 6 mai puţin. Jucăriile s-au 

ambalat câte 6 într-o cutie. Câte cutii s-au folosit?  

 

a. 11 b. 8 c. 10 d. 9 

 

27. Bianca şi-a propus ca timp de 5 zile să rezolve probleme. În prima zi a rezolvat un număr de probleme, 

iar în fiecare din celelalte patru zile a rezolvat un număr de probleme dublu faţă de ziua precedentă. Ştiind că 

în a patra zi a rezolvat 16 probleme, să se afle câte probleme a rezolvat în total în cele 5 zile. 

 

a. 62 b. 30 c. 48 d. 56 

 

28. În Ţara Numerelor, pe Insula Par, trăiesc numai numere pare, scrise cu trei cifre, având produsul cifrelor 

12. Câte numere trăiesc pe Insula Par? 

 

a. 15 b. 16 c. 8 d. 7 

 

29. Dacă la numărul care reprezintă jumătate din vârsta lui Ovidiu adăugăm 5, vom afla câţi ani a avut el cu 

7 ani în urmă. Vârsta actuală a lui Ovidiu este egală cu: 

 

a. un număr cuprins între 

15 şi 20 ani 

b. un număr cuprins între 

18 şi 23 ani 

c. un număr cuprins între 

7 şi 13 ani  

d. un număr cuprins între 

19 şi 25 ani 

 

30. Într-un săculeţ sunt bile albe şi roşii. Oricum am extrage din săculeţ 10 bile, cel puţin una ar fi albă. 

Oricum am extrage din săculeţ 8 bile, cel puţin una ar fi roşie. Câte bile sunt în săculeţ? 

 

a. 19 bile b. 16 bile c. 18 bile d. 17 bile 

 

 

2  4 = a 

     

b  1 = 3 

=  =  = 

6  c = 24 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a III-a 

Varianta 5 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii  
• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  
 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 
 
1. Rezultatul calculului 457 + 87 este: 

 
a. 370 b. 444 c. 544 d. 534 

    
2. Dintre numerele: 398, 419, 405, 387, cel mai apropiat de 400 este: 

 
a. 387 b. 405 c. 419 d. 398 

 
3. Cel mai mare număr natural de forma 22a  este: 

 
a. 922 b. 229 c. 220 d. 292 

 
4. Produsul numerelor 6 şi 7 este: 

 
a. 42 b. 13 c. 48 d. 49 

 
5. Rezultatul calculului  42 : 7  0 este: 

 
a. 6 b. 1 c. 7 d. 0 

 
6. Rotunjit la zeci, numărul 371 este: 

 
a. 370 b. 380 c. 300 d. 400 

 
7. Un număr obţinut din produsul a doi factori egali poate să fie: 

 
a. 35 b. 64 c. 42 d. 10 

 
8. În 3 punguţe sunt 18 acadele. Câte acadele sunt într-o punguţă? 

 
a. 4 b. 5 c. 7 d. 6 

 
9. Care este numărul care reprezintă produsul dintre predecesorul şi succesorul numărului 7? 

 
a. 48 b. 56 c. 42 d. 54 
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10. Un număr mai mic decât 424, având produsul cifrelor 32 este: 
 

a. 424 b. 282 c. 481 d. 234 
 
11. Dacă  45 : a = 5, atunci numărul de 4 ori mai mare decât a este: 

 
a. 13 b. 36 c. 32 d. 27 

 
12. Se consideră numerele: a = 5 + 55 + 555 şi b = 919 – 19 – 9. Suma cifrelor numărului b – a este: 

 
a. 12 b. 16 c. 15 d. 8 
 
13. Care este perechea în care triplul unui număr este egal cu dublul celuilalt număr? 

 
a. (3; 4) b. (1; 2) c. (0; 8) d. (6; 9) 

 
14. De câte ori este mai mare produsul numerelor 4 şi 9 decât diferenţa numerelor 300 şi 294? 

 
a. de 30 de ori b. de 6 ori c.  de 8 ori d. de 7 ori 
 
15. Dacă 6  a : 3= 8, atunci numărul a este: 

 
a. cel mai mic număr 
impar 

b. cel mai mare număr 
mai mic decât 3 

c. cel mai mic număr mai 
mare decât 3 

d. cel mai mare număr 
scris cu o cifră 

 
16. Pe un raft al unei biblioteci sunt 36 de cărţi, iar pe al doilea raft sunt de … ori mai puţine cărţi decât pe 
primul raft. În total, pe cele două rafturi sunt 45 de cărţi.  

Spaţiul punctat trebuie completat cu numărul: 
 

a. 8 b. 9 c. 3 d. 4 
 

17. În şirul: 1  1; 2  2; 3  3; 4  4; 5  5; 6  6, …, numărul natural care urmează are suma cifrelor egală 
cu: 

 
a. 12 b. 7 c. 14 d. 13 

 
18. Câte numere de forma 7ab au produsul cifrelor egal cu 0? 

 
a. 18 numere b. 19 numere c. 20 de numere d. 10 numere 

 
19. Jumătatea jumătăţii numărului 12 este: 
 
a. 3 b. 6 c. 4 d. 10 
 
20. În calculul  8** – 378 = 517, descăzutul este un număr cu suma cifrelor: 
 
a. 22 b. 45 c. 4 d. 14 

 
21. Suma a trei numere este 40. Primul număr este de 5 ori mai mic decât suma, iar al doilea număr este cu 
2 mai mare decât primul număr. Cât este al treilea număr?  
 
a. 18 b. 32 c. 16 d. 22 
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22. La o masă pătrată pot sta 4 persoane. Pentru o petrecere s-au aşezat una lângă alta, 4 mese pătrate, 
formându-se astfel o masă lungă, dreptunghiulară. Câte persoane se pot aşeza la această masă 
dreptunghiulară? 

 
a. 14 persoane b. 16 persoane c. 10 persoane d. 12 persoane 

 
23. Pe o margine a unei alei de 42 m s-au plantat 7 plopi, la distanţe egale unul faţă de celălalt. Ce distanţă 
se află între primul si al treilea plop? 

                   
a. 14 m b. 10 m c. 18 m d. 12 m 

 
24. Dacă (4 + a)  7 = c şi  40 < c < 50, atunci: 

 
a. 5 < a < 9 b. 1 < a < 5 c. 5 < a < 8  d. 4 < a < 7 

 
25. Victor a efectuat produsul dintre două numere consecutive, iar rezultatul l-a adunat cu 86 şi a obţinut 
142. Unul dintre cele două numere consecutive este: 

 
a. 4 b. 9 c. 6 d. 8 

 
26. Diana are 35 de alune, de 5 ori mai multe decât Tudor. Câte alune trebuie să-i dea Diana lui Tudor, 
pentru a avea fiecare acelaşi număr de alune? 

 
a. 8 b. 21 c. 14 d. 12 

 
27. Pe două farfurii erau câte 20 de prune. De pe prima farfurie s-a luat un număr de prune, iar de pe a doua 
farfurie s-au luat atâtea prune câte au rămas pe prima farfurie. Câte prune au rămas în total pe cele două 
farfurii? 

 
a. 25 de prune b. 10 prune c. 12 prune d. 20 de prune 
 
28. Într-o clasă sunt 28 de copii. Ştiind că 3 din 7 copii nu sunt fete, să se afle câţi băieţi sunt în acea clasă. 
 
a. 12 b. 16 c. 3 d. 9 
 
29. Eu am 9 ani. Dacă dublăm vârsta mea, obţinem un număr cu 7 mai mare decât vârsta fratelui meu. Dacă 
triplăm vârsta fratelui meu, obţinem vârsta mamei. Ştiind că mama este cu 2 ani mai mică decât tata, să se 
afle câţi ani avem împreună.  

 
a. 78 de ani b. 90 de ani c. 88 de ani d. 97 de ani 

 
30. Într-un grup de copii, fetele au câte 5 mere şi 3 portocale fiecare, iar băieţii au câte 2 mere şi 4 portocale 
fiecare. În total, copiii au 19 mere. Ştiind că numărul fetelor este mai mare decât numărul băieţilor, să se afle 
câte porocale au în total copiii? 

 
a. 19 portocale b. 17 portocale c. 18 portocale d. 10 portocale 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – MATEMATICĂ 

 CLASA  a III-a 

 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă singurul răspuns corect: 

 

1. Un număr cu suma cifrelor 9 este: 

 
a. 542 b. 334 c. 901 d. 603 

    

2.  Un număr egal cu 4  6 este: 

 
a. 5  5 b. 2  9 c. 8  3 d. 9  3 

 

3. Numărul 51 este mai mare decât numărul 39 cu: 

 
a. 90 b. 12 c. 80 d. 22 

 

4. Scris cu cifre, numărul două mii şapte sute este: 

 
a. 2700 b. 270 c. 700 d. 27 

 

5. Rezultatul calculului  805  508 este:  

 
a. 397 b. 207 c. 297 d. 307 

 

6. Rezultatul operaţiei de împărţire se numeşte:  

 
a. deîmpărţit b. produs c. împărţitor d. cât 

 

7. Pentru ca enunţul  4 + 11 = 3  …  să fie adevărat, spaţiul punctat trebuie completat cu numărul:  

 
a. 6 b. 12 c. 5 d. 4 

 

8. Succesorul numărului 489 este: 

 
a. 499 b. 490 c. 488 d. 500 

 

9. Rezultatul calculului 8 : 2  2 este: 

 
a. 4 b. 8 c. 2  d. 1 

 

10. Dacă  a – 2 = 18, atunci numărul cu 2 mai mare decât a este:  

 
a. 30 b. 32 c. 22 d. 28 
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11. Câte numere scrise cu trei cifre sunt mai mari decât 988? 

 
a. 11 numere b. 9 numere c. 10 numere d. 12 numere 

 

12. Jumătatea numărului 10 este: 

 
a. 5 b. 8 c. 6 d. 20 
 

13. Trei dintre careurile de mai jos au fost completate respectând o anumită regulă. Careul care nu respectă 

regula este: 

 

 

 

 

 

    
a. (a) b. (b) c. (c) d. (d) 

 

14. Cel mai mare număr impar mai mic decât 675 este: 

 
a. 673 b. 676 c. 674 d. 677 
 

15. Numărului 753 îi ştergem cifra unităţilor. Produsul cifrelor rămase este: 

 
a. 35 b. 12 c. 15 d. 21 

 

16. Câtul numerelor 400 şi 10 este: 

 
a. 490 b. 40 c. 410 d. 4000 

 

17. Andrei rezolvă câte 4 probleme pe zi, iar Cristina rezolvă câte 3 probleme pe zi. Câte probleme rezolvă 

cei doi copii, în total, într-o săptămână?    
 

a. 49 b. 59 c. 40 d. 56 
 

18. Un număr de forma 7a b  cu 8a b   este: 

 
a. 672 b. 472 c. 244 d. 168 

 

19. Într-o sală de teatru sunt 25 de rânduri cu câte 10 scaune pe fiecare rând. La un spectacol au fost 197 de 

spectatori. Câte scaune au rămas libere la acel spectacol? 
 
a. 153 b. 63 c. 52 d. 53 
 

20. Un caiet costă 2 lei. Mircea cumpără 3 astfel de caiete. Ce rest primeşte Mircea de la 50 de lei? 

 
a. 54 lei b. 45 lei c. 44 lei d. 34 lei 

 

21. Câte numere naturale pare sunt cuprinse între 31 şi 41? 

 
a. 4 numere b. 5 numere c. 10 numere d. 6 numere 

 

1 2 

8 4 

(a) 

 

5 10 

40 20 

(b) 

 

6 12 

48 24 

(c) 

 

4 6 

30 15 

(d) 
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22. Din câte cuburi este formată construcţia de mai jos? 

 
 
 
 
 
 
 

a. 14 b. 12 c. 13 d. 10 

 

23. Într-o operaţie de scădere, scăzătorul este 62, iar diferenţa este 4. Valoarea descăzutului este: 

 

a. 57 b. 58 c. 66 d. 65 

 

24. Pe o tablă sunt scrise, în ordine crescătoare, 7 numere naturale consecutive. Ştiind că al treilea număr 

este 2784, care este al şaselea număr scris pe tablă?  

 

a. 2784 b. 2787 c. 2789 d. 2786 

 

25. Dan are bile albe şi roşii. Jumătate din numărul bilelor albe este cu 7 mai mic decât numărul bilelor 

roşii. Dan are 40 de bile albe. Câte bile are Dan în total? 

 

a. 127 b. 64 c. 67 d. 57 

 

26. Aflaţi suma numerelor a, b şi c, ştiind că:  

44 : 2 = c  2 = b : 2 

a = 2  (c + b) 

 

a. 198 b. 155 c. 110 d. 165 

 

27. Fie şirul: 0  3, 1  3, 2  3, 3  3, 4  3, … . Care este al 10-lea termen al şirului? 

 

a. 8  3 b. 10  3 c. 11  3 d. 9  3 

 

28. Diana se joacă pe treptele unei scări astfel: ea urcă o treaptă, coboară o treaptă, urcă 2 trepte, coboară o 

treaptă, urcă 3 trepte, coboară o treaptă, urcă 4 trepte şi coboară o treaptă şi se opreşte. Ştiind că atunci când 

a început jocul Diana era pe a doua treaptă a scării, aflaţi pe ce treaptă a terminat jocul.  

 

a. 7 b. 10 c. 8 d. 9 

 

29. Rezultatul exerciţiului 84 – 18 : 2 + 3  ( 9 : 9 +  9 : 1) este: 

 

a. 115 b. 95 c. 63 d. 105 

 

30. Miruna a rezolvat exerciţii şi probleme timp de 5 zile. Luni, în prima zi de lucru, Miruna a rezolvat 14 

exerciţii şi o problemă. În fiecare din următoarele zile a rezolvat cu 2 exerciţii mai puţin decât în ziua 

anterioară şi de 2 ori mai multe probleme decât în ziua anterioară. În ce zi numărul exerciţiilor rezolvate a 

fost egal cu numărul problemelor rezolvate? 

 

a. joi b. miercuri c. sâmbătă d. vineri 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI 

PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A III-A 
 

 

1. Rezultatul calculului 437 + 261 este: 

a. 688 b. 597 c. 699 d. 698 

    

2. Numărul cu 74 mai mare decât 284 este: 

a. 348 b. 358 c. 258 d. 110 

 

3. Diferenţa dintre numerele 4865 şi 324 este: 

a. 4641 b. 1625 c. 4541 d. 5189 

 

4. Câtul numerelor 340 şi 10 este: 

a. 34 b. 330 c. 3400 d. 350 

 

5. Dacă 36 : a = 4, atunci: 

a. a = 6 b. a = 8 c. a = 7 d. a = 9 

 

6. Un număr cu cifra miilor 4 este: 

a. 487 b. 45089 c. 14507 d. 3742 

 

7. Sfertul numărului 24 este: 

a. 96 b. 12 c. 6 d. 8 

 

8. Produsul numerelor 9 şi 7 este un număr cuprins între: 

a. 63 şi 67 b. 53 şi 57 c. 59 şi 63 d. 60 şi 65 

 

9. Primul număr par mai mare decât 358 are suma cifrelor: 

a. 17 b. 9 c. 14 d. 10 

 

10. Ce număr trebuie împărţit la 2 pentru a se obţine câtul 8? 

a. 6 b. 4 c. 16 d. 10 

 

11. Care este numărul de 9 ori mai mic decât produsul numerelor 3 şi 6? 

a. 2 b. 4 c. 9 d. 1 
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12. Suma dintre succesorul şi predecesorul numărului 2899 este: 

a. 5798 b. 5899 c. 4798 d. 5898 

 

13. Mihaela a primit 27 de trandafiri şi vrea să îi aşeze în 3 vaze.  

 Câte flori va pune în fiecare vază? 

a. 11 b. 12 c. 8 d. 9 

 

14. Care este cel mai mic număr de beţişoare care mai trebuie adăugate pentru 

a se forma un pătrat? (Beţişoarele deja aşezate rămân nemişcate.) 

 

 

 

 

  

a. 6 b. 5 c. 4 d. 3 

 

15. Dacă b = 0  1  2 + 3  4  5, atunci: 

a. b = 15 b. b = 50 c. b = 0 d. b = 60 

 

16. Suma a trei numere este 143. Suma primelor două numere este 113, iar al 

treilea număr este de 3 ori mai mic decât al doilea număr.  

 Primul număr este: 

a. 103 b. 113 c. 23 d. 13 

 

17. Dacă a  a = 4, iar b – a = 5, atunci numărul ba  este: 

a. 32 b. 27 c. 23 d. 72 

 

18. O pereche (a, b) care verifică relaţia a : b > 4 este: 

a. (10, 2) b. (24, 8) c. (20, 5) d. (14, 7) 

 

19. Suma dintre primele trei numere mai mari decât 805 este: 

a. 1613 b. 2420 c. 2411 d. 2421 

 

20. Un creion costă 2 lei. Un pix costă cu 3 lei mai puţin decât 9 creioane.  

 Preţul pixului este de: 

a. 16 lei b. 6 lei c. 15 lei d. 18 lei 
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21. Cătălin a scris numărul 451 23, apoi a şters cifra miilor. Efectuând 

produsul cifrelor rămase, a obţinut: 

a. 120 b. 24 c. 30 d. 60 

 

22. Numărul de două cifre care este egal cu triplul sumei cifrelor sale este: 

a. 15 b. 12 c. 24 d. 27 

 

23. Dacă a = 45, b = 6, c = 21, d = 9 atunci (d + c) : b + (a + c) : b =  

a. 16 b. 17 c. 11 d. 18 

 

24. Într-un coş sunt 23 de mere, iar în alt coş sunt 17 mere.  

 Câte mere trebuie mutate din al doilea coş în primul coş, astfel încât în 

primul coş să fie un număr de mere de 4 ori mai mare decât numărul de 

mere rămase în al doilea coş? 

a. 12 mere b. 8 mere c. 15 mere d. 9 mere 

 

25. De câte ori trebuie să scădem numărul 6 din suma numerelor 38 şi 22 

pentru a obţine un rezultat egal cu produsul numerelor 3 şi 4? 

a. de 9 ori b. de 7 ori c. de 8 ori d. de 48 de ori 

 

26. Rezultatul calculului 00: : 0 :b b aa a c c c   este: 

a. 0 b. 11 c. 10 d. 1 

 

27. Într-un parc s-au întâlnit 9 copii şi s-au salutat. 

 Câte strângeri de mână au fost în total, ştiind că fiecare copil s-a salutat cu 

toţi ceilalţi o singură dată?  

a. 90 b. 72 c. 45 d. 36 

 

28. Dana se gândeşte la un număr. Calculează diferenţa dintre triplul şi dublul 

numărului respectiv, apoi adună rezultatul cu 14 şi obţine 38.  

 Jumătatea numărului la care s-a gândit Dana este: 

a. 48 b. 12 c. 24 d. 14 

 

29. Cerculeţele au fost completate după următoarea regulă: 

13 

  4  9  

 

 4 + 9 = 13 
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Produsul numerelor care trebuie scrise în cerculeţele haşurate este: 

 a. 6 b. 10 c. 8 d. 2 

 

30. Suma a patru numere a, b, c şi d este 34. Dacă din numărul a scădem 3, 

din numărul b scădem 5, numărul c îl adunăm cu 8 şi numărul d îl adunăm 

cu 2, atunci obţinem de fiecare dată acelaşi rezultat x. Numărul x este egal 

cu: 

a. 36 b. 10 c. 9 d. 8 

 

 

 

40 

18 22 

7 11  

2    

 5    



CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A III-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d b c a d c c d b c a a d b d 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

c d a d c b d a d c c d b c c 
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