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CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a III-a 

24.03.2018 

 

           Varianta 2 

 

Ucenicul Creionel se pregăteşte să plece în vacanță, dar mai are ceva de lucru în 

„Atelierul cuvintelor”. Ajută-l să termine treaba și alege tu răspunsul corect la fiecare 

cerință.  

Transcrie pe foaia de concurs doar numărul exercițiului și litera corespunzătoare 

răspunsului ales de tine (de exemplu: 1.f ) 

 

SUBIECTE:  

A. (50 puncte, 10 x 5 puncte)  

1.  Sunt doar cuvinte formate dintr-o silabă în seria: 

a) maci, scai, cinci, duce;   c) dorm, lupii, ploi, arc; 

b) corn, ie, sol, plic;             d) măr, strâmb, calm, pești. 

2.  Înțelesul cuvântului „amic” nu poate fi: 

a) prieten;    c) un a mic; 

b) tovarăș;                                  d) camarad. 

3.  Sunt ordonate alfabetic cuvintele din șirul: 

a) alune, balon, dinte, caise;   c) avion, biscuit, balenă, caiet; 

b) albastru, albină, ancoră, ardei;  d) auriu, arici, barcă, clopoțel. 

         4.  Cele mai puține consoane se regăsesc în cuvântul: 

 a) tornadă;  b) periculos;  c) vopseaua;  d) strâmtoare. 

5.   Grupul de litere ”ghi” poate fi folosit pentru completarea cuvântului: 

a) ......ață;           b)  re.....nă;  c) trun.......;           d)  ne........nă 

6.  Recunoaște formularea incorectă: 

a) Vulpoiul era mare hoțoman!       

b) Mare hoțoman vulpoiul era! 

c) Mare vulpoiul era hoțoman! 

d) Hoțoman mare era vulpoiul! 
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7.  Este corect scris: 

a) neîmblânzit;   b) neâmblânzit;    c) neînblânzit;      d) neâmblînzit. 

8.  Cuvântul ”înnoptează” se desparte corect în silabe astfel: 

a) î –nnop – tea – ză;   c) înn – opt – ea – ză ; 

b) în – nop – tea – ză;   d) în – nop – te – a - ză 

9.  Alege expresia potrivită pentru completarea enunțului: 

”Negustorul mincinos a fost prins ..........................................” 

a) cu mâța-n sac;  b) greu la deal cu boii mici;  c) cu capul în nori;  d) cu oiștea-n gard. 

10.    Câte greșeli de scriere s-au strecurat în propoziția de mai jos? 

”Dintrun colț al grădini, azorel sa grăbit spre portița strâmntă.” 

a) 5 greșeli  b) 3 greșeli  c) 6 greșeli  d) 4 greșeli 

 

 

B. (40 puncte)  

Creionel va merge să viziteze un loc unde primăvara a sosit. Te roagă să îți 

imaginezi cum ar putea arăta acel loc.  

Transcrie caligrafic pe foaia de concurs alineatele de mai jos, apoi continuă tu 

textul cu alte descrieri potrivite. Pune un titlu textului.   

 

S-a luminat frumos cerul în prima zi de aprilie. Câteva pete răzlețe de puf alb plutesc 

pe seninul de turcoaz. O rază caldă mângâie ușor firele subțiri ale ierbii. 

În aer s-a răspândit parfumul primăvăratic al înnoirii naturii.  Se aud ......................   

  

  Cerințe de redactare: 

1. Între începutul compunerii şi ideile scrise de tine (minim 10 propoziții) trebuie să existe o 

legătură. 

2. Să te exprimi clar. 

3. Să scrii caligrafic. 

4. Să foloseşti corespunzător punctuaţia şi ortografia. 

5. Să alegi cu grijă cuvinte şi expresii frumoase. 

6. Să dai compunerii un titlu potrivit. 

*** 

Atelierul cuvintelor a mai descoperit un copil talentat şi isteţ: acela eşti tu! Felicitări!                                                                                                       
Notă: Pe foile de concurs se vor scrie rezolvările complete. 

          Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Se acordă 10 puncte din oficiu. 

          Timp de lucru: 90 de minute.              
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                                CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a III-a 

24.03.2018 

 

 

Barem de corectare:        Varianta 2 

 

 

SUBIECTUL I (10 x5p =50p): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d c b c d c a b a a 

 

SUBIECTUL II (40 p): 

 

Scrierea caligrafică (forma literelor, așezarea în pagină, 

alineatele, aspectul scrisului) 

 

10 p 

Folosirea cuvintelor și expresiilor frumoase (minim 5) 10 p 

Punctuație și ortografie      

Se vor scădea:  

0,25 p pentru fiecare semn de punctuație omis/scris greșit 

0,50 p  pentru fiecare greșeală de ortografie             

10 p 

Scrierea unui titlu potrivit 5 p 

Logica și claritatea exprimării, legătura cu începutul dat 5 p 

TOTAL 40p 

 

 Se scad 0,5 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie şi 0,25 puncte pentru fiecare 

greşeală de punctuaţie. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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