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CLASA a III-a  
 
 
 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 
♦ Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

 Un vânător prinse o pasăre măiastră, cu penele de aur şi ghearele de diamant. 
 Uimit de atâta frumuseţe, vânătorul îşi aşeză puşca în toc şi spuse: 
 – Nu pot să te ucid. Zboară cât mai curând, să nu afle soţia mea de ce mă întorc cu tolba 
goală. Nu voi mai avea pace cu dânsa. 
 Recunoscătoare, pasărea îi răspunse: 
 – Întreab-o pe soţia ta ce doreşte în schimbul eliberării mele. 
 A doua zi, vânătorul reveni şi zise: 
 – Soţia mea doreşte multe rochii noi. 
 

10 p 1. Textul de mai sus nu are titlu. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos şi încercuieşte-l pe 
cel mai potrivit. 

a) Puşca fermecată 
b) Pasărea măiastră 
c) Crăiasa zăpezii  
 

10 p 2. Dintre cuvintele de mai jos, subliniază-le doar pe acelea care reprezintă personajele 
din text: 
 - vânătorul   - pasărea 
 - peştişorul   - zâna 
 

10 p 3. Uneşte cu săgeţi cuvintele din prima coloană cu acelea cu înţeles asemănător din a 
doua coloană. Atenţie! Un cuvânt din dreapta rămâne singur. 

  

puşcă 
surprins 
măiastră 
odată 
blând 
tolbă 

calm 
mirat 
geantă 
cândva 
fermecată 
supărare 
armă 
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10 p 4. Scrie un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos: 
 

 frumuseţe _______________ 

 fioros __________________ 

 multe __________________ 

 întreabă ________________ 

 goală __________________ 
10 p 5. Transcrie ultima propoziţie din text. Scrie în casetă numărul de cuvinte aflate în 

propoziţie. 
 

  
 

10 p 6. Subliniază vocalele din primele două cuvinte ale propoziţiei transcrise la exerciţiul 5. 
10 p 7. Desparte în silabe cuvintele: 

 

 pace   ________________________ 
 ucide   ________________________ 
 rochie   ________________________ 
 vânător  ________________________ 
 puşcă   ________________________ 
 

10 p 8. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul toc să aibă înţelesuri diferite.  
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului toc. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

10 p 9. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu pasărea măiastră. Scrie discuţia pe care o porţi cu 
aceasta, folosind patru linii de dialog.  
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă 
cerinţa. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
  
  Total punctaj maxim 100 puncte.   
 


