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PROBĂ SCRISĂ 
 

Subiecte pentru clasa a III-a 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Timpul de lucru este de 60 de minute.  
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos. 

 
 

I. Citeşte cu atenŃie textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite în text. Scrie, sub 
text, forma lor corectă.  30 de puncte 

 
„Oamenii sau adunat în pădure. Urşi s-au auzit mormăind. 
— Mai mergem s-au ne întoarcem? 
Un tânăr sa urcat întrun copac. Iel se uita în lungul drumului. Se temea de colŃii 

urşilor şi de faptul că ei se pot căŃăra în orice copac. Tuturor le ierea frică de întoarcerea 
urşilor. S-au gîndit că trebuie să mai zăbovească un pik. 

— Şi dacă se vor întorc la oi întrebă unul dintre tineri. 
— Eu cred că nu se vor mai îtoarce. Ei v-a pleca după miros să culeagă mure sau 

afine. Totuşi, e bine să stăm ici până spre noapte tîrziu.“ 
 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Lucrarea conŃine ……… pagini scrise. 

Numele:  _____________________________  

IniŃiala prenumelui tatălui: _______________  

Prenumele:  ___________________________  

Şcoala de provenienŃă: __________________  

 ____________________________________  

Loc.  _______  Jud. _____________________ 

înv./prof. _____________________________  

 

Nume şi prenume 
supraveghetori: 

Semnătura 

  

  

 



      
 

 

II. Citeşte, cu atenŃie, textul de mai jos, apoi răspunde la cerinŃe: 40 de puncte 
 

„Trece negustorul la întoarcere printr-o pădure mare şi-şi aduce aminte că mezina n-a 
cerut altceva decât o creangă de alun. Coboară din căruŃă să rupă una. Zăreşte  într-un tufiş 
o creangă de alun (...) cu alune de aur pe ea. 

Îşi spune negustorul: «Iată un dar frumos şi pentru fata mea cea mică şi cuminte».” 
(Creanga de alun, de Lev Tolstoi) 

 
1. Formulează ideea principală a textului.  5 puncte 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

2. Explică sensul cuvintelor subliniate.  15 puncte  
 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

 

 



3. Scrie cuvinte cu acelaşi înŃeles pentru următoarea serie de termeni:  10 puncte 
a cere, creangă, dar, a spune, cuminte.  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

4. Cu fiecare cuvânt găsit la punctul 3, alcătuieşte câte o propoziŃie.  10 puncte  
 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

                               
III. Citeşte cu atenŃie textul de mai jos şi ordonează propoziŃiile în aşa fel încât să 

aibă sens, apoi rescrie textul. 15 puncte 
 
Bătălia a fost aprigă şi, din cauza numărului prea mare de duşmani, faŃă de oastea lui 

Ştefan, moldovenii au căzut biruiŃi. 
Demult, pe timpul domniei lui Ştefan cel Mare, pe când łara Românească nu era unită 

încă şi Ńinuturile Munteniei şi Moldovei aveau fiecare domnii lor, a fost o luptă mare între plă-
ieşii lui ŞtefăniŃă şi armia turcească, care năpădise ca frunza şi iarba pe pământul Moldovei. 

 Pe atunci, în acea zonă nu erau sate cu lume multă, ca în vremea de astăzi, şi nici 
locuri goale şi dealuri chelbaşe, cum se văd acum. 

Voievodul, amărât în suflet de această pierdere, fugise din faŃa puhoiului vrăjmaş, ca 
să nu fie prins şi, rătăcind singur prin munŃi, a ajuns pe valea Putnei. 

Codrii stăpâneau mai peste tot şi abia unde şi unde câte un pâlc de case care se găseau 
înşiruite şi ascunse pe la poalele pădurilor, lăturiş cu scurgerea apelor, iar oamenii erau 
mai toŃi ciobani, care-şi păşunau oile prin golurile şi poienile munŃilor. 



 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Total 85 de puncte + 15 de puncte din oficiu  


