
 

OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR „AI CARTE, AI PARTE” 

Limba și literatura română – clasa  a III-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

 ,,Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri 

scumpe şi o mare sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte pentru că acolo era 

scaunul domniei. 

 Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise: 

 - Măria ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti. Te rog 

a-mi da câţiva slujitori, ca să-mi fie de pază până voi pleca. 

 Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcu şi 

zise: 

 -Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice 

răspântie ce ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţă, 

fără paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător. 

 Florentinul, cu inima îngheţată de frică, se supuse poruncii.” 

 

       (Petre Ispirescu,  Neguțătorul florentin) 

 

1.Acțiunea textului se petrece : 

a. în cetatea Florența din Italia; 

b. în țara negustorului 

c. pe o uliță singuratică și dosnică; 

d. în cetatea Târgoviște. 

 

2. Personajele întâmplării sunt: 

a. un slujitor și negustorul; 

b. neguțătorul  și domnitorul Vlad Țepeș; 

c. neguțătorul și un creștin; 

d. neguțătorul și un paznic. 

 

3. Cuvântul Țepeș este: 

a. substantiv comun, numărul plural; 

b. substantiv comun, numărul singular; 

c. substantiv propriu, numărul plural; 

d. substantiv propriu, numărul singular. 

 

4. Expresia se supuse poruncii înseamnă: 

a. a porunci; 

b. a interpreta; 

c. a asculta; 

d. a spune. 

 

5. Substantivul poruncii denumește: 

a. un lucru; 

b. o ființă; 

c. un fenomen al naturii; 

d. o acțiune. 



 

6. S-a folosit virgula în enunțul Ține-ți darul, creștine! Deoarece: 

a. indică o întrebare; 

b. separă cuvintele care arată o enumerare; 

c. separă cuvântul strigat de restul propoziției; 

d. separă cuvintele personajului de cele ale autorului. 

 

7. Cuvântul voi nu este pronume personal în enunțul: 

a. Voi sunteți prietenii nostri. 

b. Venim la voi după ora de lectură. 

c. Cu voi vom merge la plantat brazi. 

d. Peste trei zile voi merge la examen. 

 

8. Unde este greșeala? 

a. Am dat un telefon Cameliei. 

b. Camelia, vino la telefon! 

c. Trebuie să mă întâlnesc cu Camelia. 

d. I-am spus lui Camelia că merg la teatru. 

 

Notează cu A,dacă enunțul este adevărat,și cu F,dacă enunțul este fals. 

 

9. Semnul exclamării se pune la sfârșitul unei propoziții care exprimă o poruncă. 

10. Singurul sens al cuvântului liliac este acela de floare. 

11. Substantivul care se formează de la verbul admir este: admirație 

12. Cuvântul  vouă este pronume personal de politețe.  

  

 

Completează  răspunsurile: 

  

13. În propoziția:  

Mesteceni, plopi şi ulmi se ridicau la deal pe costişă, cu ramurile încurcate şi neclintite 

în vâltoarea asfinţitului.  

sunt: _________________substantive comune la numărul plural 

14. Completează spațiile libere cu cuvintele sa sau s-a:  

 

„Marina……..întors acasă. Privirea ……. era neliniștită. Nu știa ce a făcut cu cartea………. 

Când ……dus la prietena ei o avea.” 

 

15. Citeşte textul cu atenţie: 

 

Elevi povestesc ce a văzut la grădina zologică. doamna ânvăţătoare îi ascultau cu 

multă atenţie. Iei a văzut multe animale: lei, urşi, lupi şi girafe. Le-au admirat înpreună şi sau 

bucurat de cele văzute. 

 

 Ai descoperit __________ greșeli de ortografie. 

 

 

 

  



 

BAREM DE CORECTARE 

10 puncte din oficu 

 

1. d – 5p 

2. b – 5p 

3. d – 5p 

4. c – 5p 

5. d – 5p  

6. c – 5p  

7. d – 5p 

8. d – 5p 

9. A – 5p 

10. F – 5p 

11. A – 5p 

12. F – 5p 

13. 4 substantive (10p) 

14. s-a – 2,5p; sa – 2,5p; sa – 2,5p; s-a – 2,5p (10p) 

15. 10 greșeli de ortografie  (10p) 

 


