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        Nume şi prenume.........................       Data................................                                    

                                                                                                          

      Fişă model pentru concurs 

      Limba şi literatura română 

      Clasa a III-a 

 
Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru 50 minute 

 

Citeşte cu atenţie textul: 

 ,,Azi e prima zi de scoală. Trei luni de vacanţă la ţară s-au spulberat ca un vis. De dimineaţă, mama m-a 

dus la şcoala <<Baretti>>, ca să mă înscrie într-a treia primară… Pe toate străzile forfotă mare de copii; în cele 

două librării, o mulţime de taţi si mame se îngrămădeau să cumpere ghiozdane cu cureluşe, serviete şi caiete, iar 

în faţa şcolii se înghesuia atâta lume, încât omul de serviciu şi gardianul se străduiau din răsputeri să elibereze 

poarta…” 

       (Edmondo de Amicis, Cuore −inimă de copil) 

1.Stabileşte valoarea de adevăr, cu A(Adevărat), sau F (Fals) a enunţurilor referitoare la textul de mai 

sus: 

 

a) Pe toate străzile era forfotă mare de copii. 

b) Povestitorul a fost înscris în clasa a IV-a primară. 

c) Poliţistul  se străduia din răsputeri să elibereze poarta. 

 

2.Alege varianta corectă de răspuns: 

 zilele de vacanţă s-au spulberat: a) ca un vis  

                    b) ca o amintire 

                    c) ca un fum 

 în faţa şcolii se înghesuia atâta:   a) popor 

           b) lume 

          c) mulţime  

 din cele două librării  se cumpărau :   a)ghiozdane 

      b)încălţăminte 

      c) jucării 

3.Desparte în silabe cuvintele: 

şcoală, vacanţă, spulberat, înscrie, îngrămădeau, înghesuia, gardianul, iar, atâta, serviciu. 
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4. Completaţi textul cu semnele de punctuaţie potrivite:  

 ,,Tocmai atunci intră portarul ca să sune sfârşitul orei    Ieşiră cu toţii în linişte    Băiatul care se 

strâmbase în spatele profesorului se apropie de el şi îi zise cu sfială 

   Vă rog să mă iertaţi     domnule profesor 

 Profesorul îl sărută pe frunte şi îi răspunse   

    Poţi să pleci     fătul meu      ” 

                                      (Edmondo de Amicis, Cuore - inimă de copil) 

 

5.Găseşte cuvinte sau grupuri de cuvinte cu înţeles asemănător pentru: 

s-au spulberat - ……………………………. 

forfotă - …………………............................ 

taţi şi mame - ……………………………....  

se străduiau - ……………………………….  

   

6. Observă imaginile apoi alcătuieşte 7-8 enunţuri legate prin înţeles între ele. Dă un titlu potrivit textului 

alcătuit:  
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