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Subiectul I  

Citește cu atenție următoarele propoziții. Subliniază eventualele greșeli și apoi notează forma lor 
corectă. 

„Draga mama, 
am plecat la mătușa coca Vreau să merg cu andrei la nenea alexandru să luam pere. sper să găsim și 

să venim acasă cu 1 kilogram ca să ne faci o plăcintă 
Mă întorc întro oră, pe la ora 17.30. 

Cu drag, 
Nina” 

Subiectul al II-lea  

Citește cu atenție textul și răspunde la următoarele întrebări: 
„Alice izbuti să potrivească cheia în ușiță. Iar când încercă s-o descuie, spre bucuria ei, ușița se 

deschise. Privind prin deschizătura mare cât pentru o pisică, văzu o grădină minunată cu flori viu colorate. 
Necăjită, Alice puse cheia pe o masă de sticlă când, spre mirarea ei, pe masă apăru o sticluță, pe a 

cărei etichetă erau scrise cuvintele: «Trebuie să îmi bei conținutul!». Luă o înghițitură, dar băutura avea 
un gust atât de delicios, încât Alice o sorbi pe toată. «Ce minunat mă simt!» spuse ea. «Parcă intru la 
apă.» Și, într-adevăr, așa și era – Alice era acum înaltă doar de-o șchioapă. Chipul i se însenină la gândul 
că va încăpea pe ușiță. Dar cheia se găsea încă pe masă și fetița înțelese că nu mai avea nicio cale de a 
ajunge la ea. Dar nu trecu mult timp și Alice descoperi sub masă o cutiuță. În cutiuță era o prăjitură pe 
care era scris, cu litere de zahăr: «Trebuie să mă mănânci!». Alice mâncă prăjitura și simți cum crește. 
Crescu atât de înaltă, încât ajunse cu capul în tavan. «Acum n-o să mai încap pe ușa cea mică», spuse 
Alice și începu să plângă. Apăru Iepurașul Alb.” 

1. Numește două personaje care apar în text. 
2. Găsește cuvinte cu același sens pentru: necăjită, minunată, sorbi, ciudat. 
3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: potrivească, deschizătura, gândul, mănânci, prăjitura. 

 

Subiectul al III-lea  

Notează A, dacă enunŃul este adevărat şi F, dacă enunŃul este fals. 
• PropoziŃia Ana şi Elena coase un ciorap galben este scrisă corect.  � 
• Substantivele proprii se scriu cu litere mari indiferent de locul lor în propoziŃie.  � 
• Corect spunem: clasa I.  � 
• Sunt verbe care au aceeaşi formă la persoane diferite şi numere diferite.  � 
• Linia de dialog se pune la începutul unui alineat.  � 
• Punctul se pune atunci când se termină o propoziŃie.  � 
• Singurul sens al cuvântului roşie este acela de legumă.  � 
• Locuitorii oraşului Turda se numesc turdeni.  � 
• Linia de dialog marchează sfârşitul unei propoziŃii.  � 
• Eu merg – este o formă a verbului la trecut.  � 

 

Subiectul al IV-lea  

Realizează un scurt dialog (6-8 linii) între doi colegi de clasă. Foloseşte patru pronume, trei adjective, 
zece substantive comune și  trei substantive proprii.  

 

  Se acordă 10 puncte din oficiu. 



CONCURSUL  
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Bareme de corectare pentru clasa a III-a 

 

 

Oficiu .............................................................................................................................................. 10 puncte 

 

Subiectul I 

Am, Coca, Andrei, Alexandru, Sper, într-o .......................................................................... 6 × 1 = 6 puncte 
Cele două semne de punctuație lipsă (. și .) .......................................................................... 2 × 1 = 2 puncte 
Pentru scrierea căciulițelor „ă” ......................................................................................................... 2 puncte 

 

Total 10 puncte 
 

Subiectul al II-lea 

Alice și Iepurașul Alb ......................................................................................................... 5 × 2 = 10 puncte 
Pentru fiecare cuvânt cu același sens: necăjită = tristă, minunată = splendidă, sorbi = a suge (a înghiți), 

ciudat = straniu ................................................................................................................ 3 × 5p = 15 puncte 
Pentru fiecare cuvânt despărțit corect: po-tri-veas-că, des-chi-ză-tu-ra, gân-dul, mă-nânci, pră-ji-tu-ra 
 ............................................................................................................................................ 3 × 5 = 15 puncte 

 

Total 40 de puncte 
 

Subiectul al III-lea  

F, A, A, A, F, A, F, A, F, F  ....................................................................................... 2 p × 10 = 20 de puncte 
 

Total 20 de puncte 
 

 

Subiectul al IV-lea 

Patru pronume .................................................................................................................... 1 p × 4 = 4 puncte 
Trei adjective ..................................................................................................................... 1 p × 3 = 3 puncte 
Zece substantive comune ..................................................................................................  1 p × 5 = 5 puncte 
Trei substantive proprii ...................................................................................................... 1 p × 3 = 3 puncte 
Respectarea limitei (6-8 linii de dialog)/CoerenŃă/Originalitate în alcătuirea replicilor .................. 5 puncte                    

 

Total 20 de puncte 
 

Total general 100 puncte 

 

 

Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaŃie, se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare 
greşeală. 


