
 

 

 

Numele și prenumele Clasa  Școala  Coordonatorul 

 

 

   

 

Concursul Judeţean 

“UNIVERSUL CUVINTELOR” 

14. 12. 2019 

Clasa a III-a 

Varianta 1 

Notă:  Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu.    

 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

  

A.  La exerciţiile 1-8  încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. Fiecare subiect este 

notat cu 5 puncte.                                                                                                                              (40 puncte) 
 

Vicu se trezise de dimineață. Zăpada se grămădise în pervazuri ca o fascinantă pisică de Angora și 

parcă nimic altceva decât albeața, abundența și calmul ei îl invitau la mari excursii sufletești. Și, poate, 

aburul cozonacilor ce-și astâmpărau fierbințeala în cămara. Și, desigur, multe altele: netezimea cearșafului, 

caldul curcubeu al scoarței din perete, fuga ireală a fulgilor de zăpadă din oglinda de la șifonier... Și cartea de 

pe noptieră, primită în ajun cadou, răsfățându-și dedicația la vedere: „Bunului meu prieten și coleg Vicu 

Cutie, din partea mea, Sandu". 

Stătea lungit în pat, rotindu-și degetele mari de la picioare și savurându-și preaplinul inimii lui. 

         — Trebuie să-i fac și eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte. Ceva mai deosebit, mai acătării. Poate 

două cărți. E doar ajun de An Nou. Câte lucruri frumoase nu pot fi dăruite cu acest prilej! Iată, numai pe o 

pagină din „Informația", lunecată la picioarele patului, câte nu se oferă: clipsuri, produse cosmetice, pijamale 

matlasate, căciuli... Generozitatea, ca un zefir, umfla pe nesimțite pânzele imaginației băiatului. Oare căciula 

pe care a uitat-o cândva unchiul Gicu la noi nu i-ar fi bună? Oaie veritabilă din imitație de lup! Plus încă 

ceva, neapărat încă ceva. O garoafă, eventual două... 

Ninge. Vicu își mișca degetele picioarelor și la fiecare rotație, ca de pe un disc al norocului la Moși, 

cad în cascadă cadouri pentru Sandu, împerecheate, chiar dacă sunt desperecheate: o curea de pantaloni și o 

curea de ceas, de pildă. Pantaloni are sigur. Dar ceas pentru eventuala curea? „Să-i dăruiesc un ceas?" E o 

idee. Incompletă însă. O să-i dea două... De ce nu?  

 

       (Mircea Sântimbreanu- Mărinimie) 

1. Acțiunea textului se petrece în: 

a)  noaptea Anului Nou         b)  ajunul Crăciunului            c)    ajunul Anului Nou             d) ajunul Moșilor 

 

2. Vicu a primit cadou: 

a) o cutie                                b) o carte                                 c) un ceas                                 d) o curea   

 

3. Când stătea lungit în pat, băiatul se gândea la: 

a) cadoul pe care să-l dea lui Sandu                                   b) mirosul cozonacilor din cămară                          

c) dansul fulgilor de zăpadă                                                                           d) prietenul său, Sandu 

 



 

 

 

 

4. Titlul textului are sensul asemănător cu: 

a) generozitate                        b) bun                                     c) imensitate                          d) dimensiune 

 

5. În revista ,,Informația" se dau următoarele variante de cadouri: 

a) clipsuri, produse cosmetice, pijamale, telefoane                 b) păpuși, mașinuțe, dulciuri, pijamele              

c) clipsuri, produse cosmetice, pijamale, căciuli                                     d) fructe, cărți, haine, jucării 

 

6. Ordinea corectă a sunetelor din titlul textului este în varianta: 

a) cvcvcvcvc                       b) vcvcvcvcc                          c)  cvcvcvv                               d) cvcvcvcvv 

 

7. Varianta incorectă de despărțire în silabe la capăt de rând a cuvântului netezimea este: 

a) ne-tezimea                      b) netez-imea                         c) netezi-mea                            d) nete-zimea  

 

8. În text, cuvântul Moși are sensul de: 

a) sărbătoare religioasă                b) bătrâni            c) Nicolae și Crăciun                         d) părinți 

 

 

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.            (40 puncte) 
 

1. În propoziția Vicu se trezise de dimineață sunt ........ silabe. 

2. Cuvântul cu sens opus pentru se risipise  este ........................................................ 

3. Alcătuiește o propoziție în care să folosești corect structura ,,nu mai”. 

............................................................................................................................................................ 

4. Scrie pe spațiul punctat o întrebare al cărei răspuns să fie: Zăpada se grămădise în pervazuri ca o 

fascinantă pisică de Angora.  

........................................................................................................................................................................... 

 5.  Alcătuiește pe spațiul de mai jos o propoziție în care cuvântul fulgi să aibă alt sens decât cel din text. 

................................................................................................................................................................... 

6.  Scrie două cuvinte înrudite cu a mișca:  ............................................................................................... 

7.  Rolul virgulei în enunțul ,,Netezimea cearșafului, caldul curcubeu al scoarței din perete, fuga ireală a 

fulgilor de zăpadă îl invitau la mari excursii sufletești.” este de ............................................................. 

8. Alcătuiește și scrie o propoziție în care virgula să aibă alt rol decât cel de la exercițiul 7. 

.............................................................................................................................................................. 

 

C. Scrie, mai jos, un bilet de mulțumire adresat lui Moș Nicolae, pentru darurile primite. Fii atent la părțile 

componente ale unui bilet!                                                                                                      (10 puncte)                                                                                                                                               

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 



 

 

 

 

                                                                          Concursul Judeţean                                

             “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa a III-a 

    Varianta 1 

 A. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns c b a a c d b a 

 

B. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns  

11 

 se 

grămădise, 

se adunase 

-Tu nu 

mai ești 

prietenul 

meu 

-Cum se 

grămădise 

zăpada pe 

pervaz? 

-Cine se 

grămădise în 

pervazuri, ca 

o pisică de 

Angora? 

Găina 

are fulgi 

multico-

lori. 

mișcat 

nemișcat 

mișcător 

mișcare 

 

a separa 

termenii 

unei 

enume-

rări. 

 -Ioana, 

ai citit 

lecția? 

 

C. 10 de puncte  

- Precizarea datei ..................2p 

- Formula de adresare și virgula.......... 2p 

- Cel puțin 2 enunțuri ............. 2p 

- Coerența exprimării ............. 1p 

- Formula de încheiere......... 2p 

- Așezarea în pagină ............ 1p 

 

 

Notă: Pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0, 10 p. 

         Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,25 p. 

 

 

Se acodă 10 puncte din oficiu.                                             

 

                                                                                                 

                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


