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"Școala dă aripi spre lumină" 

Clasa a III-a , 21.04.2016 
 

Tema Prietenia 
Limba română , Varianta I 

 
Citește cu atenție textul următor: 
          "Pe bolta albastră nu mai plutea nici măcar o dâră de nor. Caprele 
pășteau liniștite și, din când în când, sfioasa Bălaia își lipea boticul ei moale de 
cele două prietene: Heidi și Clara. 
          Heidi vrea să vadă dacă tufele de țintaură au înflorit și dacă florile lor sunt 
la fel de frumoase ca anul trecut. Smulse de pe pajiște câteva smocuri de iarbă 
grasă și le dădu caprei sale. Clara a rămas în tovărășia Bălaiei. O cuprinse pe 
Bălaia de după gât și-i șopti încet la ureche: 
          - E atât de frumos aici, la voi, încât nu aș mai pleca niciodată. 
          Heidi își desfătă ochii cu florile de țintaură. Tufele înfloriseră toate, iar în 
jurul lor iarba era presărată cu clopoței și albăstrele care îmbibau aerul cu 
parfumul suav și îmbietor. 
          - Clara, trebuie să vezi și tu aceste splendori! strigă Heidi. 
          Dar Clara căzuse de pe scaun! Heidi și Peter s-au apropiat de ea. Au 
ridicat-o și au izbutit să o pună pe picioare. Fetița apăsă cu putere tălpile pe 
iarbă și făcu câțiva pași. 
          - Vezi, Heidi, vezi? Pot să merg! exclamă ea fericită. 
          Împreună au mers până în mijlocul unei adevărate grădini înflorite. 
Bucuria copiilor era atât de mare încât inimile lor băteau cu putere. 
          Peter se întinse la soare și, mângâiat de razele calde, adormi." 

("Heidi, fetița munților", după Johanna Spyri) 

mailto:E-mail:%20sc_nr19pit@yahoo.com


 
Partea I. Încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

1. Cele două prietene sunt: 
a) Clara si Bălaia        b) Bălaia și Heidi      c) Heidi și Clara     d) Peter și Clara 
 
2. Locul acțiunii este: 
a) pe bolta albastră    b) pe pajiște            c)  în apropiere      d) în grădină  
 
3.  Bucuria copiilor se datora… 
a) timpului frumos      b) florilor parfumate    c) prieteniei lor    

                                                                         d) faptului că a reușit să meargă Clara. 
 
      4. Forma de singular a cuvântului albăstrele  este:  

a) albastră                   b) albăstrică            c) albăstreală          d) albăstrea  
 
5. Ca parte de vorbire, cuvântul albăstrele  este: 
a) adjectiv                  b) substantiv           c) pronume              d) verb 
 
6. Cuvântul cu sens opus celui subliniat din text este… 
a) luă                          b) oferi                      c) dărui                     d) cadorisi 
 
7. În enunțul marcat din text sunt … verbe. 
a) Două                     b) patru                    c) cinci                        d) trei 

 
Partea a II-a. Scrie informația corectă care completează spațiile punctuate. 

1. În jurul tufelor de țintaură iarba era ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Selectează din text și scrie pe spațiile date: 

 o  propoziție interogativă: ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 o propoziție exclamativă: …………………………………………………………………… 
 

3. Explică scrierea cu cratimă a cuvintelor: 
și-i  - ………………………………………………………………………………………………………… 
au ridicat-o  - …………………………………………………………………………………………… 

 
4. Scrie o propoziție în care să folosești cuvintele „și-i”, dar cuvântul „i” să 

aibă altă valoare gramaticală decât cea din text. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Desparte în silabe cuvintele: exclamă, aerul, apropiat, pași, splendori. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



 
6. Motivează utilizarea semnelor de punctuație din enunțul marcat. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Formulează câte o propoziție în care să folosești cuvinte cu sens 

asemănător pentru au izbutit și splendori. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partea a III-a. Scrie rezolvarile complete. 
1. Analizează părțile de vorbire din propoziția următoare: 
Ea oferi Clarei adevărata prietenie. 

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................... 
 
2. Imaginează-ți că erai în drumeție și ai fost de față când Clara a reușit să 
meargă. Te-ai bucurat alături de cei trei copii. Scrie o compunere de 10-15 
rânduri, în care să folosești dialogul și cât mai multe expresii frumoase. Alege 
titlul potrivit. 
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................ 



"Școala dă aripi spre lumină" 
Clasa a III-a , 21.04.2016 

 
Tema Prietenia 

Limba română , Varianta I 
 

Barem de corectare 
Partea I:        7x5p=35p 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
c  b d d b a c 

 
Partea a II-a 

1. ... presărată cu clopoței și albăstrele care îmbibau aerul cu parfumul suav 
și îmbietor.  5p 
 

2.           - Vezi, Heidi, ...? 
          Dar Clara căzuse de pe scaun!   5p 
 

3. – lipsește vocala î 
- separă două părți de vorbire diferite  5p 
 

4. Ex. Și-i frumos ca Soarele!   5p 
 

5. ex-cla-mă;  a-e-rul;  a-pro-pi-at;  pași;  splen-dori.   5p 
 
      6.   „-" linia de dialog - este redată o convorbire;    
            ",” – virgulele separă numele persoanei strigate; 
             " ?" – semnul întrebării la sfârșitul unei propoziții/enunț care exprimă o 
întrebare: 
            "!" – semnul exclamării la sfârșitul unei propoziții/enunț care exprimă o 
bucurie. 
" . " – punct la sfârșitul unei propoziții care exprimă o constatare.  
 5p 
 

7. Ex. Copiii au reușit lucrarea. 
            În vitrine erau nenumărate minunății. 
5p 
 
Partea a III-a 
1. ea – pronume personal, persoana a III, nr. singular. – 2p 
oferi – verb, persoana a III-a, nr.singular -  2p  
Clarei – subst. propriu, număr. singular, gen feminin - 2p 



adevărata – adjectiv, nr. singular, gen feminin -2p  
prietenie – substantiv comun, nr. singular, gen feminin. - 2p 
2. Respectarea temei  - 1p  

- alegerea titlului potrivit – 1 p 
- respectarea părților unei compuneri – 1 p 
- înlănțuirea logică a ideilor și exprimarea coerentă a acestora - 4p 
- utilizarea expresiilor frumoase – 1 p 
- ortografie și punctuație – 1 p 
- aspectul lucrării – 1p 
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"Școala dă aripi spre lumină" 

Clasa a III-a , 21.04.2016 
Matematică  

  
Tema Prietenia 

Varianta I 
Partea I. Încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
   1.Care este cel mai mic număr par mai mare decât 310? 

a)  100              b) 312                 c) 310                   d) 132 
            
  2. Câte numere de trei cifre au în componența lor cel puțin două cifre de 9? 

a) 27                  b) 17                    c) 18                     d) 19 
 
  3. Câte numere care reprezintă produs al numărului  9 cu alt număr există 
            de la 10 până la 20? 

a) 9                     b) 1                    c) 90                     d) 99 
 
  4. Din 66 de garoafe se fac 2 buchete de câte 5 fire. Câte buchete de câte 7  
       fire se vor face din garoafele rămase? 

a) 7                     b)  10                      c) 9                       d) 8 
   
  5.  Trei cincimi din cei 30 de elevi ai unei clase au plecat in excursie, iar o 
        zecime au făcut o vizită la muzeu. Câți elevi au mers la Zoo, dacă fiecare 
        elev al clasei a participat la una dintre cele trei activități? 

a) 9                     b) 6                          c) 10                  d) 30 
  
  6. Dintre următoarele forme plane, nu este poligon: 
              a) rombul         b) cercul      c) triunghiul      d) pătratul 



   
   7.  Care  dintre următoarele operații, cu aceleași numere, nu pot avea 
       același rezultat? 

a) adunarea și scăderea                b) înmulțirea și împărțirea 
b) adunarea și înmulțirea              d) adunarea și împărțirea           

       
Partea a II-a. Scrie informația corectă care completează spațiile punctuate. 

1. Cel mai mare număr scris cu trei cifre pare diferite este………… 
2. Rezultatul calculului    700 – 28: 4x 0   este ……….= 
3. Cu 378 mai mare decât predecesorul numărului 490 este numărul ………. 
4. Dacă înmulțești suma numerelor pare cuprinse între 350 și 345 cu 

diferența acelorași numere obții ………… 
5. Sfertul jumătății numărului  800 poate fi scris ca produs de 2 numere 

astfel: ……………………………………. 
6. Latura pătratului care are perimetrul de 240 m este de …………….. 
7. Valoarea lui n din egalitatea  32 – ( 23+ n): 6= 27  este ……………….  

 
Partea a III-a. Scrie rezolvarile complete. 
       1. Trei prieteni au participat la o acțiune de reîmpădurire. Ei au reușit să 
            planteze împreună 517 puieți de stejar. Câți puieți a plantat fiecare, dacă 
            al doilea a plantat dublu față de primul și cu 17 puieți mai puțin decât al   
            treilea? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Află suma numerelor a, b, c și d știind că : 
b  – a = 36 
c  =  b  :  9 
d + c = 20 
3 x d = 39 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



"Școala dă aripi spre lumină" 
Clasa a III-a , 21.04.2016 

 
Tema Prietenia 

Matematică , Varianta I 
 

Barem de corectare 
Partea I - 5 p fiecare răspuns corect 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
b a se acordă 

punctajul 
d a/9 

se ia 
varianta 

„alt 
răspuns” 

b d 

 
Partea a II-a- 5 p fiecare răspuns corect 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
864 700 867 1388 10x10/ 

2x50/ 
4x25 

60 m n=7 

 
Partea a III-a 

1. grafic corect – 2 p 
Rezolvare  
Care ar fi suma dacă ar fi numai părți egale? 
517 – 17 = 500 
Câte părți egale sunt? 
1 + 2 + 2 = 5 
Cât valorează o parte? 
500 : 5 = 100 ( puieți) 
Câți puieți a plantat fiecare? 
 1 x 100 = 100 ( puieți) 
 2 x 100 = 200 (puieți)   
 2 x 100 + 17 = 217 ( puieți) 
- 1,6p pentru formularea corectă a fiecărei judecăți și calcul corect 

(5judecăți și 5operații; 5x1,6p = 8p) 
2.      b  – a = 36         d = 39 : 3 = 13 

     c  =  b  :  9          c = 20 – 13 = 7 
     d + c = 20           b = 7 x 9 = 63 
     3 x d = 39           a = 63 – 36 = 27 
                                 S = 27 + 63 + 7 + 13 = 110 
Se acordă 2 puncte pentru fiecare număr aflat 
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"Școala dă aripi spre lumină" 
Clasa a III-a , 21.04.2016 

 
Tema Prietenia 

Educație civică, Varianta I 
Citește textul cu atenție! 
            “Am plecat cu părinții la casa noastră de vacanță din mijlocul pădurii. E 
făcută toată din bârne de lemn și este o frumusețe.  
           Mobila este și ea din lemn. Avem de toate acolo: măsuțe, scaune, pături. 
           În ultima zi am invitat câțiva prieteni. Ne-am adunat în jurul focului și am 
cântat. A fost nemaipomenit, mai ales că am avut și o chitară cu noi. 
           Când am rămas singur, m-am așezat la masă și am vrut să scriu câteva 
impresii. Atunci m-am întrebat: “Dar hârtia, din ce este făcută?” 

(Camelia Stavre, Editura Edu) 
 
Partea I. Încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
1. Din lemn nu erau făcute: 

a) măsuțe               b) pături                          c) hârtia               d) cabana 
 
2. Cei câțiva prieteni, la cabană, au desfășurat următoarele activități: 

a) au scris                b) au jucat baschet       c) au cântat         d) au dansat 
 
3.  Prietenia nu presupune: 

a)  colaborare         b) competiție                 c) invidie              d) afecțiune 
 
4.  Pădurea este un mediu de viață. Tot mediu de viață este: 

a)  balta                   b) școala                          c) biblioteca        d) stânca   



 
5. De ce a simțit nevoia personajul din text să scrie câteva impresii? 

a) să trimită o scrisoare bunicilor        b) pentru o compunere 
       c) pentru că s-a simțit foarte bine alături de familie și prieteni 
       d) pentru că îl obligă mama 
 
Partea a II-a. Scrie informația corectă care completează spațiile punctuate. 
1. În text se regăsește un factor de risc: .............................. 
2. Numește trei surse alternative de energie (regenerabilă): ..........................., 

.................................    , ................................................................................... 
3. Identifică în text patru întrebuințări ale lemnului, din domenii diferite: 

......................................................................................................................... 
4. Scrie cinci acțiuni ale oamenilor care afectează  acest mediu de viață: 

......................................................................................................................... 
5. Enumeră patru plante și patru animale care trăiesc în pădurile de deal: 

......................................................................................................................... 
 
Partea a III-a. Scrie rezolvarile complete. 
1. Scrie o compunere de 10-15 rânduri pornind de la textul dat, în care să 

precizezi cel puțin patru acțiuni de protejare a mediului. Folosește cât mai 
multe expresii frumoase pentru a descrie peisajul „nemaipomenit”                               
în mijlocul căruia ne refugiem de multe ori. Pune titlul potrivit. 

............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 
 



2. Realizează un desen prin care să ilustrezi conțínutul textului. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



"Școala dă aripi spre lumină" 
Clasa a III-a , 21.04.2016 

 
Tema Prietenia 

 Educație civică, Varianta I 
 

Barem de corectare 
Partea I - 7 p fiecare răspuns corect 

1. 2. 3. 4. 5. 
b c c a c 

 
Partea a II-a- 7 p fiecare răspuns corect 

1. 2. 3. 4. 5. 

focul Vântul, 
Soarele, 

apa 

Cabana/construcții 
Mobilier, 

Instrumente 
muzicale 

hârtie 

Tăieri 
necontrolate, 

Focul, 
Aruncarea 
deșeurilor, 
Braconajul, 
Scrijelirea 
scoarței 

copacilor ș.a. 

Stejar, măceș, arțar, 
pomi fructiferi ș. a. 
Căprioara, 
mistrețul, 
ciocănitoarea ș.a. 

 

 
 

Partea a III-a 
1. Respectarea temei  - 1p  

- alegerea titlului potrivit – 1 p 
- respectarea părților unei compuneri – 1 p 
- înlănțuirea logică a ideilor și exprimarea coerentă a acestora - 4p 
- utilizarea expresiilor frumoase – 1 p 
- ortografie și punctuație – 1 p 
- aspectul lucrării – 1p 

 
2. Respectarea cerinței/ temei. – 2p 

Aprecierea de ansamblu a lucrării  - 8p. 
 
 
 
 
 

 


