
    

                             Concursul judeţean  

             ,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

                                   24.03.2018 

                                  Clasa  a III-a 

                                   Varianta  2 
 

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: 

                 Sophie nu reușea nicicum să adoarmă. O rază scânteietoare de lună se strecura pieziș printre draperii şi se 

răsfrângea direct pe perna ei. Ceilalți copii  dormeau deja de câteva ore. Cu ochii închiși, Sophie stătea nemișcată. 

Se străduia din răsputeri să ațipească. Degeaba. Raza lunii părea o lamă de argint care spinteca aerul, oprindu-se pe 

fața ei. În casă era o liniște deplină. Nu se auzea nicio voce de la parter, iar de la etajul de deasupra nu răzbătea 

niciun zgomot de pași. Fereastra din spatele draperiei era larg deschisă, însă afară, pe trotuar, nu era nimeni. Pe 

stradă nu trecea nicio mașină. Nu se auzea nici cel mai mic sunet. Sophie nu mai stătuse niciodată într-o liniște atât 

de adâncă.                                                                                                                 (adaptare  după  Roald Dahl –Marele Uriaș Prietenos) 

 

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

 

1.  Raza scânteietoare de lună se răsfrângea: 

a)  direct pe perna Sophiei;                                                    c)  pieziș, printre draperii; 

b) pieziș, spintecând aerul;                                                   d) direct, străduindu-se să se distingă. 

 

2.   De la etajul de deasupra: 
a)   nu se auzea nici cel mai mic sunet;                                 c)  răzbăteau zgomote de pași;  

b)  se auzeau mii de sunete;                                                 d)  nu răzbătea niciun zgomot de pași. 

 

3.   Seria de cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele:  scânteietoare, pieziș, trotuar, adâncă ,   este: 
a)   ardeiată, curmeziș, carosabil, largă;                            c) sclipitoare, paralel, alee, tainică; 

b)  sclipitoare, curmeziș, alee, profundă;                          d) sclipitoare, perpendicular, carosabil, ageră. 

 

4.  Expresia ,,a se strădui din răsputeri”, întâlnită în text, are sensul de: 

a)   a se sufoca;                       b) a suferi;                      c) a se căzni;                  d) a se obișnui. 

 

5.  Alege propoziţia în care  cuvântul ,,ochii” are alt înteles decât cel din text: 

a) Ochii verzi ai primăverii îmi zâmbiră. 

b) Ochii și urechile sunt organe de simț. 

c) Mă privește  blând cu ochii săi calzi. 

d) Fiind prea obosit de-atâta alergătură, eu ochii un loc unde să mă odihnesc. 

 

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

a)  draperii, copii, pași, fetiței, etajului;                                c) draperii, copii, pași, fetițe, etaje; 

b)  draperiei, copii, pasului, fetițe, etajului;                          d) draperii, copilei, pași, fetiței, etaje. 

 

 

 

Numele şi prenumele: 

____________________________ 

____________________________ 

Clasa:__________________ 

Şcoala:_________________________

_________________________ 

Învăţător:_______________________

_________________________ 

 



 

 

B. Scrie informația cerută, pe spațiile liniate. 
 

1.  Adaugă, dintre paranteze, cuvântul potrivit și scris corect: 

             O rază scânteietoare de lună aduna parfumul _______________, apoi, cu ochi _____________, îl strecura 

printre ______________________ pline de taine, după care _______________un  dans amețitor și  tandru.  

(draperiile/draperile, floriilor/ florilor, fixi/ficși, ecsersa/exersa) 

 

2.  Rescrie enunţul schimbând numărul substantivelor: 

Ceilalți copii  dormeau  deja de o oră, iar paturile lor cu perne moi spuneau povești. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Compune un răspuns dezvoltat pentru întrebarea: De ce crezi că Sophie nu putea să adoarmă? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Partea a II-a 

Sophie a stat de vorbă cu raza de lună care i-a adus din bolta înstelată câteva exerciţii. Te rugăm să le 

rezolvi împreună cu ea! 

 

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

1. Află un număr natural, știind că sfertul său este mai mare decât optimea sa cu 2.  

           a) 14                   b) 16                  c) 4                      d) 2 

 

2. Dacă a = 6, iar b + c = 4, atunci rezultatul calculului a x b + a x c  este: 

            a)  24                 b)  12                c)  42                   d) 21 

 

3. Un autoturism consumă 2 litri de benzină pe o distanță de 20 km. Dar dacă va parcurge 120 km cu aceeași 

viteză, câți litri de benzină va consuma?  

            a) 4 litri                b) 6 litri             c) 10 litri                d) 12 litri  

 

4. Sophie se gândește la un număr, îl adună cu îndoitul său, suma obținută o împarte la 4 și obține 6. La ce 

număr s-a gândit Sophie? 

             a) 8                  b) 16                 c) 32                      d) 4 

 



5. Prietenul Sophiei  îi citește acesteia  jumătate dintr-o poveste și jumătate din altă poveste, în total 24 de 

pagini. Câte pagini are cartea, dacă mai are de citit 36 de pagini?             
             a) 33 de pagini                 b) 57 de pagini                 c) 84 de pagini                 d) 60 de pagini 

 

6.  Produsul a trei numere este 48. Produsul primelor două este 6, iar al treilea este împătritul primului. 

Care este al doilea număr? 

a)  2                b) 3                        c) 8                      d) 32 

 

B.  Rezolvă sarcina conform cerinței. 
 

1. Pe o stradă sunt parcate 60 de mașini mari și mici. Dacă împărțim suma acestora la diferența lor, obținem 

câtul 6. Câte mașini mari sunt, dacă acestea sunt mai multe decât cele mici? 

 

2. Trei caiete costă cu 5 lei mai puțin decât un album, iar șase caiete costă cu 70 de lei mai mult decât un 

album. Cât costă două caiete și două albume? 

 

 

3. În timp ce Sophie face 6 pași, surioara ei mai mică parcurge 9 pași.  Sophie a făcut de la etaj până la 

parter 42 de pași. Câți pași a făcut surioara ei, dacă au coborât împreună? 
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BAREM DE CORECTARE 

Clasa  a III-a 

Varianta 2 

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

B. 

1. 

4x1,25p 

 

      O rază scânteietoare de lună aduna parfumul  florilor, apoi, cu ochi ficși, îl strecura printre 

draperiile pline de taine, după care exersa un  dans amețitor și  tandru. 

2.  

5x1p 

     Celălalt copil  dormea  deja de  câteva ore, iar patul lui cu pernă moale spunea o poveste. 

3. 

5p 

    Stilul și vocabularul adecvate conținutului, originalitate 5 p/ adecvare parțială 2-3 p. 

 

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

 

B. 

1. 60 : 6 = 10 (diferența) 

 
60 – 10 = 50 (mașini mari și mici în mod egal) 

50 : 2 = 25 (mașini mici) 

25 + 10 = 35 (mașini mari) 

1p 

1p (grafic) 

 

1p 

1p 

1p 

2. 70 + 5 = 75 (lei costă 3 caiete) 

75 + 5 = 80 (lei costă un album) 

75 : 3 = 25 (lei costă un caiet) 

(80 + 25) x 2 = 210 (lei costă 2 caiete și 2 albume) 

1p 

1p 

1p 

2p 

3. 42 : 6 = 7 (grupe de pași parcurse de fiecare fetiță) 

7 x 9 = 63 (pași face surioara Sophiei) 

2,5 

2,5p 

 


