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             Citește cu atenție textul, apoi răspunde cerințelor: 

            „ S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară. Cea dintâi 

rază de soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei 

asemenea atingeri.  

            În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, 

tocmai în vârf. De deasupra îi cădea lumină, iar de dedesubt se ridica, până la ea, mireasma 

crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor. 

           Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică, venită de departe, tăie albastrul ca o 

săgeată, înconjură copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se aşeză pe streaşina casei, 

cântând mereu... 

           Dar într-o dimineaţă, raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. Cea dintâi 

picătură de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau. 

Dar mirosul crinilor, seara, se împrăştia puternic, umed, o ameţea. 

          După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări, într-o dimineaţă înfocat, vărsând 

parcă flăcări, încălzind totul în câteva clipe. Raza o fripse. În după-amiaza zilei acesteia, o pasăre 

cu pene verzi şi galbene, un scatiu, veni, moleşit de căldură, de se furişă sub dânsa, la umbră, la 

adăpost. Frunza se bucură, acoperi cum putu mai bine pasărea, iar aceasta ciripi, întâi înăbuşit, 

din guşă, apoi prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cântec. 

          În fiecare zi pasărea venea să se ascundă de căldura cotropitoare, în fiecare zi frunza o 

ferea, şi seara cântecul se împrăştia vesel. 

         Cât n-ar fi dat acum frunza pe o picătură de ploaie! Dar norii fugeau goniţi de vânturile din 

înălţimi. Cerul de sticlă, înflăcărat, uscase totul. Crinii nu mai miroseau. Când şi când, rozeta 

care îşi scutura sămânţa coaptă, împrăştia mireasma ei în zorii unora din dimineţi.  

         Nopţile senine, cu cerul spuzit de stele o fermecau. Ar fi vrut să fie veşnic noapte...” 

                                                                             

                                                                              ( Frunza, text adaptat) 

 

 



 

 

 

I. Completează şi transcrie enunţurile: 

 

           De deasupra ....................................................plin de colbul aurului mirositor. 

             După zilele ........................... dimineaţă ....................................... totul în câteva clipe. 

 

II.  Găseşte 3 (trei) cuvinte înrudite pentru: frunză, aur.  

 

                    III.Completează  şi  scrie enunţurile cu verbe folosite în text: 

Norii ............../ Pasărea ................../Mirosul crinilor ..................../Soarele.................. 

Frunza ................./ Cea dintâi rândunică ................ 

 

                   IV.Transformă substantivele date în adjective: stele, fericire, nor, căldură, flacără, 

noapte. 

                    V.Alege forma corectă şi transcrie textul:  

      Cât n-ar fi dat acum frunza să iasă/să iese soarele! Dar vânturile aşază/aşează norii grămadă 

pe cerul de sticlă. Crinii nu mai miroseau: ereau/erau supăraţi. Prea multă apă, prea mult vânt de 

când s-a înoptat/ s-a înnoptat. 

 

. 

                   VI. Trece cuvintele date la alt număr: mireasmă, rozete, dânsa, scatiu, streaşină, 

potir. 

VII. Scrie corect enunţurile:  

        Întro zi, raza de soare nu mai venii. Cerul rămasă acoperit de norii? Sa pornit 

ploaia. Ploa, ploa cu găleata.  Rândunelele vroiau să iese dar nu putea. 

 

                    VIII. Imaginează-ţi că prima frunză ivită descoperă lumea înmiresmată a 

primăverii. Alcătuiește un text creativ în care să introduci dialogul dintre aceasta şi o rază 

de soare.  

          În redactarea textului trebuie:să dai un titlu potrivit/ să respecți părțile unei 

compuneri/ să ai un conținut clar, logic/ să folosești 3(trei) expresii frumoase/să 

respecți normele de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 



 

                          NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii  

               Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 

               Timp de lucru - 2 (două) ore 

                                      SUCCES! 

 

                              

                                 BAREM DE CORECTARE 

                                         CLASA A III-A 

 

                               I. 2 x 2puncte = 4 puncte 

 

          De deasupra îi cădea lumină, dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi, 

singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor.           

           După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări, într-o dimineaţă înfocat, vărsând 

parcă flăcări, încălzind totul în câteva clipe. 

 

 

II. 2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

     frunză: frunzuliţă, a înfrunzi, frunzar 

     aur: aurifer, aură, aurit, aurar, Auraş 

                             

                            III. 6 x 1 puncte = 6 puncte 

                                  Norii  fugeau... 

                                  Pasărea venea... 

                                  Mirosul crinilor  se împrăştia... 

                                  Soarele răsărea... 

                                  Frunza se bucură/ acoperi... 

                                  Cea dintâi rândunică înconjură/ tăie/ se aşeză... 

 

 

IV. 6 x 1 puncte = 6 puncte  

                                    stele - înstelat 

                                    fericire - fericit  

                                    nor - înnorat  

                                    căldură - călduros 

                                    flacără - înflăcărat  

                                    noapte - înnoptat 

 

V. 4 x 1 puncte = 4 puncte  



        Cât n-ar fi dat acum frunza să iasă soarele! Dar vânturile aşează norii grămadă pe cerul de 

sticlă. Crinii nu mai miroseau: erau supăraţi. Prea multă apă, prea mult vânt de când s-a 

înnoptat. 

 

VI. 6 x  1 punct = 6 puncte 

mireasmă -  miresme 

rozete - rozetă 

dânsa - dânsele 

scatiu - scatii 

 streaşină - streşini 

potir - potire 

 

            

          VII. 12 x 2 puncte= 24 puncte 

 

     

     Într-o zi, raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. S-a pornit 

ploaia. Ploua, ploua cu găleata.  Rândunelele voiau să iasă, dar nu puteau. 

 

 

  

     VIII. 35 puncte:  

•  titlu potrivit = 2 puncte 

•  respectă părțile unei compuneri = 6 puncte 

• are un conținut clar, logic = 10 puncte 

•  folosește 3(trei) expresii frumoase = 3 x 2 puncte = 6 puncte 

• respectă normele de ortografie, de punctuație = 9 puncte ( se depunctează fiecare 

greșeală cu 0,5 puncte ) 

•  încadrarea în pagină = 2 puncte 

 

 

     

 

                                             


