
    

                             Concursul interjudeţean  

             ,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

                                   8.04.2017 

                                  Clasa  a III-a 

                                   Varianta  1 
 

Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

          Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I  
Citește cu atenție textul următor: 

                  Oraşul Lumină, oraş scăldat tot anul de soare blând,  îmbăiat de ploi albastre şi calde, a devenit 

peste vremi o urbe tristă şi mohorâtă, în care soarele aproape că nu se mai iveşte şi în care oamenii nu 

cunosc cum arată o floare adevărată. Din pricina necontenitelor ploi, oraşului Lumină i s-a zis ,,Oraşul cu 

ochii de ploaie”. 

             În fiecare primăvară, când apar primii bobocei de floare, orăşenii aşteaptă cu sufletul la gură  să-şi 

vadă oraşul inundat de floare şi de parfum. Nu există flori în oraşul cu ochii de Ploaie. Chiar dacă pomii 

dau roadă, nici o fiinţă vie nu-i vede împodobiţi în mantie albă. Şi totuşi,  în acest oraş cenuşiu trăieşte un 

omuleţ, un copilaş cu totul şi cu totul deosebit, Stefăniţă. El continuă să rămână fericit într-o mulţime de 

oameni nefericiţi. 

 (adaptare  după  Emilia Plugaru -Oraşul cu ochii de ploaie) 

 

A.  La exercițiile 1-6 încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect.  

 

1.  Oraşului Lumină i s-a zis ,,Oraşul cu ochii de ploaie“ datorită: 

a) oamenilor nefericiţi, ce locuiau aici;                c)  florilor care nu mai înfloreau; 

b)ploilor necontenite ;                                          d)  pomilor ce nu aveau rod. 

 

2.  În ,,Oraşul cu ochii de ploaie“ oamenii aşteptau în fiecare primăvară: 
a)   să se oprească ploaia;                                       c) să rodeasă pomii  ;  

b) să apară primii boboci;                                      d) să vadă oraşul inundat de floare şi parfum. 

 

3.   Seria de cuvinte cu acelaşi sens pentru: urbe, îmbăiat, mohorât, necontenite, se iveşte,   este: 
a)   oraş, scăldat, trist,  neoprite, se zăreşte;       c) oraş, scăldat, vesel, neoprite, se vede; 

b)  oraş, spălat, trist, oprite, se zăreşte;              d) oraş, inundat, voios, continue, se arată. 

 

4.  Expresia ,,cu sufletul la gură”, întâlnită în text are sensul de: 

a)înfometați;                    b) fricoși ;                c) întristați ;                  d) nerăbdători; 

 

5.  Alege propoziţia în care  cuvântul ,,roadă” are alt înțeles decât în text: 

a)  Mărul din grădină nu a dat nicio roadă. 

b)  Şoricelul vrea să roadă caşcavalul. 

c)  Roadă bogată a avut via anul acesta. 

d)  Toamna, toţi pomii au roadă îmbelşugată. 

Numele şi prenumele: 

____________________________ 

____________________________ 

Clasa:__________________ 

Şcoala:_________________________

_________________________ 

Învăţător:_______________________

_________________________ 

 



 

6.  Sunt substantive la numărul plural toate cuvintele  din seria: 

a)  flori, ochi, parfum, vremi, ploi;                               c) oameni, oraşe , boboci, nefericiţi, pomi; 

b)  orăşeni, ploi, vremi, primăveri, copilaşi;                d) pomi, ploioşi, ochi, oameni, albastre. 

 

B. Scrie informația cerută, pe spațiile liniate. 
 

1.  Alcătuieşte două enunţuri în care să evidenţiezi alte sensuri decât cel din text  pentru 

cuvântul „vie”(cuvântul subliniat în text): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.  Rescrie enunţul schimbând numărul substantivelor: 

          Oraşul, scăldat de ploi albastre, era locuit de un copilaş fericit. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3.  Scrie, în maxim 6 rânduri, cum crezi că se simt copiii din ,,Oraşul cu ochii de ploaie”. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Partea a II-a 

Ştefăniţă, băiatul fericit ce locuia în urbea cenuşie şi mohorâtă, vrea să-ţi însenineze ziua,        

propunându-ţi spre rezolvare câteva exerciţii . 

 

A.  La exerciţiile 1-6 încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
 

1. Dacă la dublul unui număr adaugi triplul dublului lui 4, obţii triplul numărului iniţial.  Care 

este numărul?  

 a) 14                     b) 20                          c) 22                      d) 24 

 

2. Află numărul natural de două cifre care se împarte la suma cifrelor sale, dând câtul  3. 
            a)  21                 b)  27                      c)  24                     d) 15 

 

3. Dacă unui număr îi adaug cifra 0 la sfârşit şi apoi din numărul obţinut scad numărul iniţial, 

obţin 225. Află numărul iniţial.  

               a) 250                   b) 275                          c) 25                        d) 2 250   



4. La intrarea la teatru, copiii s-au aşezat în şir indian. Sorin observă că în faţa lui sunt atâţia copii 

cât  dublul produsului numerelor 19 şi 7 iar în spatele lui, cât suma numărului 24 cu pătrimea sa. 

La intrare erau:  

             a) 266 copii             b) 133 copii                c) 297 copii                  d) 296 copii 

 

5.  XIX – XII + (IX + V)= 

             a) XIX                     b) XIV                      c) XXI                          d) XX 

 

6.  Dacă Rareş ar fi cu 3 ani mai mare decât Eduard, ar avea 31 de ani. Dar vârsta lui Rareş este 

egală cu sfertul vârstei lui Eduard. Care e suma vârstelor lor acum? 

a)28 ani                    b) 35 ani                  c) 34 ani                         d) 38 ani 

 

B.  Rezolvă sarcina conform cerinței. 
 

1.  Darius scade dintr-un număr 138 şi obţine dublul predecesorului lui 128.  

    Ce rezultat obţine dacă scade din  acelaşi număr  dublul produsului numerelor 47  şi 4? 

 

   2. Doi fraţi au cules 40 mere şi pere.  De fiecare dată când fratele cel mare culege 3 mere, fratele 

cel mic culege 2 pere. Câte fructe din fiecare fel au cules? 

     

3. Dan si Cosmin  vor să-şi cumpere împreună un joc Minecraft, dar le mai trebuie 24 de lei. Cât 

costă jocul Minecraft, ştiind că suma de bani pe care o au este cu 42 de lei mai mare decât dublul 

sfertului sumei care le mai trebuie pentru a cumpăra jocul? 

 

 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



Concursul judeţean 

,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

8. 04. 2017 

BAREM DE CORECTARE 

Clasa  a III-a 

Varianta 1 

Partea I – 45 de puncte (fiecare item câte 5 puncte) 

A. 

Item 1- 5p 2- 5p 3- 5p 4- 5p 5- 5p 6- 5p 

Răspuns  b)                                 d) a) d)  b) b)  

B. 

1. – 5p  Bunicul culege struguri din vie.(planta) 

 Trebuie să vie la noi! (să vină – forma populară) 

 Rochia are o culoare vie .( aprinsă )  

Orice altă varianta corectă se punctează. 

2. - 5p  Oraşele scăldate de ploaia albastră erau locuite de nişte copilaşi fericiţi. 

 

3.-5p  -logica exprimării;        1p 

-încadrarea în spațiul propus;                        1p 

-originalitate;               1p                 

-respectatea normelor ortografice și de punctuație.                    2p 

 

Partea a II-a – 45 de puncte (fiecare item câte 5 puncte) 

 

A. 

Item 1- 5p 2- 5p 3- 5p 4- 5p 5- 5p 6- 5p 

Răspuns  d) b) c) c) c) b) 

 

B. 

1.      predecesorul lui 128   =127                                                                         1p 

         127 + 127 = 254 (dublul predecesorului)                                                     1p 

         254 + 138 = 392 (numărul iniţial)                                                                1p 

         (47 x 4)  x2 =188  x 2 = 376 (  dublul produsului)                                        1p     

          392 – 376 =16 ( rezultat final)                                                                    1p                            

               

2.      2 + 3 = 5 (mere şi pere)                                                                                1, 25p 

40 : 5 = 8 ( grupări de câte 5 fructe)                                                             1, 25p 

8 X 2 = 16 (pere)                                                                                          1, 25p 

 8 X 3 = 24 (mere) sau  40- 16 = 24 (mere)                                                     1, 25p 

 

3.      24 : 4 = 6 (sfertul sumei care le mai trebuia, adică al lui 24)                        1, 25p 

         6 x 2 = 12 (dublul sfertului lui 24)                                                               1, 25p 

         12+42= 54 (suma avută de cei doi)                                                               1, 25p 

         24+54=78  (pretul jocului Minecraft)                                                           1, 25p                                                                       


