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Subiecte pentru clasa a III-a – varianta principală 
 

 

Subiectul I 2,5 puncte 

Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos. Subliniază cuvintele scrise greşit şi rescrie forma lor corectă:                                            
 

„Cândva, în capcană s-a prins un mânz. Omul s-a hotărât să-l crească. Copii a fost primi care au îngrijit 
acest mândru animal. Iei l-au încălecat m-ai întâi în juacă. 

L-a început, mînzu sa speriat, ia aruncat din spinare, dar încetul cu încetul sa obişnuit, s-a lăsat 
mângâeat de mici lui stăpâni. Şi astfel, omu a mai căpătat un animal folositor, calu.“ 

(Eugen Jianu, Cum au fost domesticite animalele) 
 

Subiectul al II-lea 2 puncte 

Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos şi răspunde următoarelor cerinŃe:  
 

 „— Cât ai dat pe încălŃări? întrebă sfios Iepurele. 
  — Doi galbeni, cât să dau? îi răspunse fudul Ogarul. 
  — Mă duc şi eu la iarmaroc, adăugă Iepurele, să-mi cumpăr ciuboŃele. 
  — Păi, tot acolo mă duc şi eu, am treabă cu un negustor… CiuboŃele sunt câte vrei, numai bani să ai! 
  — Am doi galbeni, şopti Iepurele.” 

(Călin Gruia, CiuboŃelele ogarului) 
 

1. Formulează ideea principală a textului. 
 

2. Găseşte cuvinte cu înŃeles asemănător pentru: a merge, galbeni, fudul, sfios, încălŃări. 
 

3. Formulează o întrebare pentru următorul răspuns:  
Mă duc şi eu la iarmaroc să-mi cumpăr ciuboŃele. 

 
Subiectul al III-lea 3,5 puncte 

Realizează un scurt dialog despre vacanŃă (6-8 linii) purtat între doi colegi de clasă. Foloseşte patru 
pronume, trei adjective şi minimum cincisprezece substantive.  

Subliniază-le astfel: cu o linie substantivele, cu două linii pronumele, cu o linie punctată adjectivele.            
 
Subiectul al IV-lea  1 punct 

Notează în casetă A, dacă răspunsul este adevărat, şi F, dacă răspunsul este fals.        
• Copii este forma de plural de la copil. � 
• Substantivele proprii se scriu cu literă iniŃială mare indiferent de locul lor în propoziŃie. � 
• Unele substantive se scriu cu literă iniŃială mică. � 
• Se scrie eu şi se pronunŃă ieu. � 
• Locuitorii oraşului Mediaş se numesc medieşeni. � 
• Adjectivul stă înainte sau după substantivul determinat.  � 
• Pronumele este partea de vorbire care Ńine locul unui substantiv.  � 
• Substantivele sunt de două feluri: comune şi proprii. � 
• Pronumele are trei persoane şi forme diferite pentru singular şi plural. � 
• Singurul sens al cuvântului broască este acela de animal, care trăieşte pe lângă apă. � 
 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 
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Bareme de corectare pentru clasa a III-a 
 

 

Oficiu .................................................................................................................................................. 1 punct 
 

Subiectul I 

• copiii,  ............................................................................................................................................. 0,1 p 
• au (fost)  .......................................................................................................................................... 0,2p 
• primii  .............................................................................................................................................. 0,2p 
• ei  ..................................................................................................................................................... 0,2p 
• mai (întâi)  ....................................................................................................................................... 0,2p 
• joacă  ............................................................................................................................................... 0,1p 
• La (început)  .................................................................................................................................... 0,2p 
• mânzul  ............................................................................................................................................ 0,1p 
• s-a (speriat) .....................................................................................................................................  0,2p 
• i-a (aruncat) ....................................................................................................................................  0,2p 
• s-a (obişnuit) ...................................................................................................................................  0,2p 
• mângâiat .........................................................................................................................................  0,2p 
• micii (lui) ........................................................................................................................................  0,2p 
• omul ................................................................................................................................................  0,1p 
• calul ................................................................................................................................................. 0,1p 

 

Total 2,5 puncte 
 
Subiectul al II-lea 

1. Pentru modul corect în care scrie ideea se acordă punctaj maxim (0,5p.).  
 
2. a merge (vb.) ═ a se deplasa, a păşi, a călca ................................................................................... 0,2p 
galbeni (subst.) ═ bani (de aur, monede) ............................................................................................. 0,2p 
fudul (adj.) ═ mândru, îngâmfat, încrezut, infatuat ............................................................................. 0,2p 
sfios (adj.) ═ ruşinos, timid .................................................................................................................. 0,2p 
încălŃări (subst.) ═ încălŃăminte, papuci, cizme, ghete, pantofi, sandale ............................................. 0,2p 
 ......................................................................................................................................... 5 × 0,2 = 1 punct 

       

3. Pentru modul corect în care sunt formulate întrebări în legătură cu răspunsul dat se acordă punctaj 
maxim (0,5p.).  

Întrebări acceptate: 
Încotro mă duc să-mi cumpăr ciuboŃele? 
Cu ce scop mă duc la iarmaroc? 
Unde mă duc eu să-mi cumpăr ciuboŃele? 
De ce mă duc la iarmaroc? 

 

Total 2 puncte 
 

 

 



Subiectul al III-lea 

 

Se acordă 2,7 puncte pentru conŃinut, după cum urmează: 
• respectarea cerinŃei de a alcătui un text dialogat despre vacanŃă ................................................... 0,5 p 
• titlul adecvat, în acord cu conŃinutul ............................................................................................ 0,25 p 
• respectarea numărului minim de linii de dialog ........................................................................... 0,25 p 
• utilizarea a 4 pronume ..................................................................................................................... 0,4p 
• folosirea a 3 adjective ...................................................................................................................... 0,3p 
• utilizarea a minimum 15 substantive .................................................................................................. 1p 

Se acordă 0,8 puncte pentru redactare, după cum urmează: 
• unitatea compoziŃiei şi coerenŃa textului ........................................................................................ 0,2 p 
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaŃie ....................................................................... 0,4 p 
• lizibilitate şi aşezare în pagină ....................................................................................................... 0,2 p 
Nesublinierea cuvintelor cerute se sancŃionează cu 0,1 pentru fiecare cuvânt nesubliniat. 

 

Total 3,5 puncte 
 

Subiectul al IV-lea (1 punct) 

Pentru fiecare cerinŃă, corect rezolvată, se acordă câte 0,1 puncte. 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (A) 
• (F) 

 .............................................................................................................................. 10 × 0,10p = 1 punct 
 

 

Total general 10 puncte 

 

Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaŃie se scad 0,1 puncte pentru fiecare 
greşeală. 
 
 


