CONCURSUL „comunicare.ortografie.ro“
Anul şcolar 2015-2016
Subiecte pentru clasa a III-a
Subiectul I
2,5 puncte
Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite în text şi notează forma lor corectă.
Prietenie
Cei doi băieţi sau hotărât să pornească înpreună la drum. Pericolul îi pîndea la tot pasul. Ţineau
aproape unul de celălant. Potecile păduri erau foarte înguste şi în orice moment puteai aluneca. Pentru iei
era important săl găsească pe prietenul lor rătăcit în pădure. Î-i chinuia gândul că acesta era singur şi fără
ajutor.
De o dată, auziră un strigăt. La marginea prăpastiei tremura de frig ionel, cel pe care îl căutau de atâta
timp.
Subiectul al II-lea
Citeşte propoziţiile de mai jos. Încercuieşte cuvintele scrise corect.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

2 puncte

Fetiţa s-a/ sa dus la şcoala s-a/ sa.
Eu i-au/ iau numai note bune.
Piţigoii sau/ s-au mierlele fac o gălăgie nemaipomenită.
Într-o/ Întro zi voi pleca singur spre şcoală.
Ei s-au/ sau dus la film cu Rodica.
L-a/ La este o notă muzicală.
Mi-a/ Mia plăcut mai ales că am putut merge la cinema.
Colegii săi/ să-i iau/ i-au dăruit un penar frumos colorat.
Cea/ Ce-a mai bună perioadă de prins insecte este luna mai/ ma-i.
N-ai/ nai vrea să auzi ce-a/ cea zis?

Subiectul al III-lea
Citeşte, cu atenţie, textul următor şi răspunde următoarelor cerinţe:

3,5 puncte

„Trăia odată, pe o frunză de sălăţică, un melc. Avea o casă de piatră, cu parter şi etaj, dar nici melcul nu
ştia bine de ce căsuţa lui nu avea, ca toate celelalte, număr la poartă. «Poate de aceea pe la mine nu vine
poştaşul», gândea mâhnit melcul. «Eu trebuie să aflu toate veştile din gura cocoşului. Cocoşul le află de la
plop, care, înalt cum este, se ridică până la ultimul etaj al blocului din vecinătate. Iar plopul de unde le ştie?
De la vântul care colindă ca un hăbăuc prin tot cartierul. Dacă aş avea numărul meu la căsuţă, poştaşul mi-ar
aduce veştile acasă. [...] Poate că, dacă mă mut pe o altă stradă, o să mi se împlinească dorinţa», gândea
melcul şi într-o bună zi se hotărî să plece.”
(Mircea Sântimbreanu, Melcul mincinos)
1. Scrie câte o propoziție în care cuvintele poartă, melc, număr să aibă înțelesuri diferite.
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: înalt, ultimul, mâhnit.
3. Ordonează următoarele cuvinte în aşa fel, încât să obţii o propoziţie:
blocul, meu, pe, Zorilor, numărul, strada, se află, cincisprezece, la.

Subiectul al IV-lea
Notează în casetă A, dacă răspunsul este adevărat, şi F, dacă răspunsul este fals.
a) Înainte de p şi b se scrie întotdeauna m, nu n.
b) În următoarea serie de cuvinte: mal, mac, mat, mai
se schimbă numai litera de la sfârşitul fiecărui cuvânt.
c) Propoziţia El stă în banca adoua. este scrisă incorect.
d) Substantivele sunt de două feluri: proprii şi comune.
e) Mare este opusul cuvântului mic.
f) Cuvântul mac este format din două silabe.
g) Singurul sens al cuvântului roşie este acela de legumă.
h) Expresia cobor în jos este corectă.
i) Semnul exclamării se pune la sfârşitul unei propoziţii interogative.
j) Locuitorii oraşului Bucureşti se numesc bucureşteni.
Se acordă 1 punct din oficiu.

1 punct











CONCURSUL
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Anul şcolar 2015-2016
Bareme de corectare pentru clasa a III-a
Oficiu .................................................................................................................................................. 1 punct
Subiectul I
Cuvintele sunt:
 sau (s-au) ....................................................................................................................................... 0,25p
 înpreună (împreună) ...................................................................................................................... 0,25p
 pîndea (pândea) ............................................................................................................................. 0,25p
 celălant (celălalt) ........................................................................................................................... 0,25p
 păduri (pădurii) .............................................................................................................................. 0,25p
 iei (ei) ............................................................................................................................................ 0,25p
 săl (să-l) ......................................................................................................................................... 0,25p
 Î-i (îi) ............................................................................................................................................. 0,25p
 de o dată (deodată) ........................................................................................................................ 0,25p
 ionel (Ionel) ................................................................................................................................... 0,25p
Pentru fiecare cuvânt se acordă 0,25p: (10 cuvinte × 0,25 p fiecare) .............................................................
Total 2,5 puncte
Subiectul al II-lea
a. Fetița s-a dus la școala sa. ............................................................................................................... 0,2p
b. Eu iau numai note bune. .................................................................................................................. 0,2p
c. Pițigoii sau mierlele fac o gălăgie nemaipomenită.......................................................................... 0,2p
d. Într-o zi voi pleca singur la școală. ................................................................................................. 0,2p
e. M-ai vii la mine azi?........................................................................................................................ 0,2p
f. La este o notă muzicală. .................................................................................................................. 0,2p
g. Mi-a plăcut mai ales că am putut merge la cinema. ........................................................................ 0,2p
h. Colegii săi i-au dăruit un penar frumos colorat. .............................................................................. 0,2p
i. Cea mai bună perioadă de prins insecte este luna mai. ......................................................................... 0,2p
j. N-ai vrea să auzi ce-a zis? ............................................................................................................... 0,2p
Total 2 puncte
Subiectul al III-lea
1. Exemple de propoziţii:
El poartă un tricou mov. Ea stă în poartă. ....................................................................................... 0,5p
Aș vrea să cumpăr un melc de la patiserie. Aveți o problemă cu melcii din gradină. Melcul urechii
stângi este spart. ............................................................................................................................. 0,5p
Eu număr din doi în doi. Ultimul număr este zece. Se dă un număr de forma abc, unde a este par. 0,5p
2. înalt – scund ................................................................................................................................... 0,5p
ultimul – primul ............................................................................................................................... 0,5p
mâhnit – vesel, voios ...................................................................................................................... 0,5p
3. Blocul meu se află pe strada Zorilor la numărul cincisprezece.
(La numărul cincisprezece, pe strada Zorilor, se află blocul meu.) ................................................... 0,5p
Total 3,5 puncte

Subiectul al IV-lea
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,10p.
a) A
f) F
b) A
g) F
c) A
h) F
d) A
i) F
e) A
j) A
..............................................................................................................................10  0,10p = 1 punct
Total general 10 puncte
Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaţie se scad 0,1 puncte pentru fiecare
greşeală.

