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CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
Clasa a III -a
SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II se scrie numai răspunsul fiecărui
exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.

SUBIECTUL I ( 20p )
La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare cuvântului propus.
(4p) 1)

(4p) 2)

drum
a) cale

d) pare

b) iarbă

c) copac

b) carte

c) veste

d) par

poveste
a) scrisoare

(4p) 4)

c) zale

pom
a) floare

(4p) 3)

b) zare

d) basm

piatră
a) lemn

b) bolovan

c) ciment

d) zid

b) zăreşte

c) vorbeşte

d) clipeşte

(4p) 5) vede

a)

aude

SUBIECTUL II ( 40p )
Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare.

Scrieţi câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare cuvânt de mai jos:
(4p) 1)

zile.....................................................................................................................................

(4p) 2)

frumos....................................................................................................................................

(4p) 3)

uscat................................................................................................................................

(4p) 4)

înalt.................................................................................................................................

(4p) 5)

frig...............................................................................................................................

(4p) 6)

sănătate.................................................................................................................................

(4p) 7)

gros ..............................................................................................

(4p) 8)

cuminte.....................................................................................................................................

(4p) 9)

harnic...................................................................................................................................

(4p) 10)

lent.................................................................................................................................... .

Clasa a III – a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
1

SUBIECTUL III ( 15p )
Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
1. Completaţi textul de mai jos cu

într-o,

într-un,

dintr-o, dintr-un , folosind fiecare

cuvânt o singură dată.
Copilul ieşi ................... zi la plimbare.................parc şi....................dată îşi aminti

(4p)

să scoată ..............buzunar o listă mai veche de cărţi pe care să le citească
2. Completaţi textul de mai jos cu patru cuvinte potrivite în context, care să conţină grupurile
de litere

che, chi, ghe , ghi

, folosind fiecare cuvânt o singură dată.

(2p) a)

Am desenat un .................gros pentru desenul acesta, deşi m-am cam .......................

(2p) b)

......................sunt preferatele veveriţelor şi le prind bine cu ...................pentru a le pune

în scorbură la păstrare.
3. Despărţiţi în silabe cuvintele:
(2p) a) oaie..............................

folie...........................................

(2p) b) mierlă..............................

ianuarie......................................

4. Subliniaţi cuvântul scris corect:
(1p) a) bomboană / bonboană
(1p) b)

plonbă

/ plombă

(1p) c)

ponpă / pompă

SUBIECTUL IV ( 15p )Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
(4p) a) Compuneţi trei propoziţii cu legătură de sens între ele şi daţi-le un titlu.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(4p) b) Scrieţi două întrebări cu răspunsurile lor, despre toamnă.
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) Adăugaţi semnele de punctuaţie potrivite în enunţurile următoare
(2p)

Ce vrei să faci ......

(2p)

Ana.........unde te ascunzi........

Vino aici.........

d) Alege forma corectă a cuvântului subliniat: .
(1p)

Colegul meu este clujan / clujean.

(1p)

El are o roșață / roșeață pe mână.

(1p)

Ea a facut o greșală/ greșeală în lucrare.

Clasa a III – a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
2

