
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 

Varianta 3 

 

Subiectul I  

Fiecare exercițiu are o singură variantă de răspuns corectă. Pentru fiecare exercițiu corect 

rezolvat se obțin 5 puncte.  

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi alege răspunsul corect: 

 „ Uimirea băiețelului din clasa a treia era neprefăcută. Nu aveam de-a face cu unul dintre 

aceia care pitesc caietul și zic: 

— Mi s-a terminat caietul. N-am putut scrie tema. 

Mă uitam la copertele uscate și căutam să dezleg misterul. 

Deodată, auzii un clinchet de bicicletă. Era o foaie cu pătrățele, exact ca aceea din caietul 

băiatului pe care era desenată o bicicletă. 

— Mă plimb de alaltăieri, zise foaia. Și nu sunt singură. 

Așadar, caietul se subțiase din cauza pasiunii pentru desen a băiatului. Atunci, am auzit 

un zbârnâit ce cobora din tavan. Era un avion. 

— Aterizezi pe un caiet? 

               —  De aici am plecat, aici mă întorc. Constructorul meu a încercat atâtea modele, încât 

aproape i s-a terminat caietul. 

Socotii. Cinci- șase biciclete, cinci- șase aeromodele, douăsprezece file. Dar restul până la 

cincizeci? 

În aceeași clipă, sună poștașul. 

— Sunt un bilețel care își caută adresa. 

Auzii și voci din coșul de hârtie. 

           — Suntem foile rupte când băiatul face o greșeală. Priviți. Trebuia să scrie există. Pe 

prima foaie a scris ezistă, pe a doua eczistă, apoi ecgzistă, apoi esicstă. De-abia, pe urmă, a scris 

corect. 

Mă strigară și trei foi albe. 

— De ce nu sunteți în caiet? 

— Pentru că ne-am desprins singure. 

M-am gândit să scriu povestea băiatului pe foile albe, ca să învețe toți școlarii cu acest 

nărav.” 

                                                              (Mircea Sântimbreanu, Mi s-a terminat caietul) 

 

 



1. Autorul textului din care face parte fragmentul este: 

  

   a. Mihai Eminescu;   b. Ion Creangă;       c. Mircea Sântimbreanu;    d. Mihail Sadoveanu.  

 

2. Cuvântul care nu are sens asemănător cu nărav este: 

 

a. obicei;                 b. deprindere;            c. lăcomie;                  d. obișnuință. 

 

3. Nu este corectă forma de plural: 

 

a. clinchete;                 b. teme;                    c. caiete;                 d. greșeale. 

 

 

4. Arată ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text, numerotând ideile de la 1 la 5. Alege 

răspunsul corect: 

 

 Aude zbârnâitul unui avion de hârtie care aterizează pe caiet. 

 Povestitorul aude clinchetul unei biciclete desenate pe o foaie din caietul subțiat. 

 Găsește un bilețel care își caută adresa, scris pe o foaie din caiet. 

 Descoperă trei foi albe desprinse din caiet. 

 Povestitorul aude foile aruncate în coșul de gunoi după fiecare greșeală a băiatului. 

 

a. 2, 4, 1, 3, 5; 

b. 3, 1, 5, 2, 4; 

c. 5, 2, 1, 3, 4; 

d. 2, 1, 3, 5, 4. 

 

5. Enunțul Era o foaie exact ca aceea din caietul băiatului pe care era desenată o bicicletă. 

conține: 

 

a. două substantive comune, numărul singular; 

b. patru substantive comune, numărul singular; 

c. patru substantive comune, numărul plural; 

d. trei substantive comune, numărul singular. 

 

6. Cuvântul bilețel corespunde schemei: 

 

a. ccvvcv;                 b. cvcvcvc;                 c. cvvvcvc;              d. cvvcvvc. 

 

7. În enunțul prezentat, cuvintele scrise între ghilimele „Constructorul meu a încercat atâtea 

modele, încât aproape i s-a terminat caietul.” sunt rostite de: 

 

a. povestitor;             b. avion;                 c. bicicletă;              d. foaia albă. 

 

8. Cuvântul există conține: 

 



a. 5 sunete și 6 litere; 

b. 6 sunete și 6 litere; 

c. 6 sunete și 7 litere; 

d. 7 sunete și 6 litere 

 

 

Subiectul al II-lea  

Notează cu A, dacă răspunsul este adevărat și cu F, dacă răspunsul este fals. Fiecare 

răspuns corect valorează 5 puncte. 

9.  Cuvântului „înțelepciune” i se potrivește schema: vccvcvcvvvcv.  _____. 

10.   Semnul exclamării se poate pune la sfârșitul unei propoziții care exprimă o mirare. ____ 

11. În seria: ecscursionişti, Alexandra, cserox, egzerciţiu, experienţă, tixit sunt scrise corect 

două cuvinte.____ 

12. Singurul sens al cuvântului cer este acela de boltă cerească. ______ 

 

Subiectul al III-lea  

Completați enunțurile. Fiecare exercțiu rezolvat corect valorează 10 puncte. 

 

   13. În propoziția:  

La marginea zării se ivește discul galben al soarelui care strălucește peste dealurile 

înverzite. 

găsim următoarele substantive comune…………………………………….  

   

14. Completează enunţurile cu cuvintele iau sau i-au. 

 Nepoții……….. trimis bunicii o felicitare din tabără. 

 Vreau să ………..o notă bună la acest examen, așa că voi învăța cu seriozitate. 

 Nu îmi place să ………… pastile pentru răceală, prefer ceaiurile și mierea de albine.  

 Elevii…………….. făcut o surpriză frumoasă doamnei învățătoare. 

   

15.Citește textul cu atenție : 

 Primă vara cea veselă a sosit cu alaiul iei de flori și gîze. Mergând fericit spre casă , 

opream din loc ân loc și priveau frunzele verzii ale copacilor. 

 Ai descoperit următoarele greşeli:……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM  DE CORECTARE 

Clasa a III - a 

Oficiu 10 puncte 

Subiectul I- 40 puncte 

1. c – 5 p 
2. c – 5 p 
3. d – 5 p 
4. d - 5 p 
5. b – 5 p 
6. b – 5 p 
7. b – 5 p 
8. d – 5p 

 Subiectul al II- lea – 20 puncte   

9.F(fals)-5p 

10.A(adevărat)-5p 

 11.A(adevărat)-5p 

 12.F(fals)-5p 

   Subiectul al III- lea – 30 puncte 

 13. marginea, zării, discul, soarelui, dealurile (2x5=10p)  

  14. i-au – 2,5p; iau– 2,5p; iau– 2,5p; i-au– 2,5p (10p)  

  15.primăvara, ei, gâze, în, privea, verzi. (10p)  
 
 

 


