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Clasa a III-a,  Matematică 

Alegeți varianta corectă sau completați răspunsul corect: 
 

Numerele naturale   și   satisfac relațiile:        și       . 

 1.Să se calculeze diferența numerelor   și  .  

                                                                                      . 

 2.Să se precizeze răsturnatul sumei numerelor a și b. 

                                                                                       . 

 3.Să se determine suma dintre jumătatea lui   și treimea lui  . 

                                                                                         
 4.Câte numere naturale sunt mai mari decât    și mai mici decât   ? 

  Răspunsul corect este …………………… 

 

Un pix și 7 creioane costă 38 de lei, iar un pix și 12 creioane costă 48 de lei. 

 5.Cât costă 2 pixuri și 19 creioane?      

                                                               . 

 6.Cât costă 4  pixuri și 28 de creioane? 

                                                                                  
 7.Cât costă un creion ? 

                                                                                       . 

 8.Alin are 100 de lei și cumpără 9 creioane și 3 pixuri. Câți lei îi rămân? 

Răspunsul corect este …………………… 

 

Denis scrie pe tablă următorul șir de numere naturale: 1, 5, 9, 13, 17, 21, …. 

 9.Să se determine suma primilor 7 termeni ai șirului . 

                                                                                   . 

 10.Să se precizeze al 11-lea termen al șirului. 

                                                                                   . 

 11.Care este cel mai mic număr din șir cel puțin egal cu 10 și scris cu cifre identice? 

Răspunsul corect este …………………… 

 

Suma a trei numere naturale este 90.Suma primelor două numere este 42, iar al doilea este cu 6 mai 

mare decât dublul primului. 

 12.Să se determine ultimul număr. 

                                                                                   . 

 13.Să se precizeze triplul primului număr. 

                                                                                   . 

 14.Să se calculeze suma dintre al treilea număr, jumătatea primului număr și dublul celui de 

al doilea număr. 

Răspunsul corect este …………………… 

 

 Un pătrat magic are suma numerelor de pe fiecare linie, coloană, respectiv diagonală aceeași. 

15. Completați pătratul magic : 
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     Succes ! 



 

Clasa a III-a, Limba și literatura română 

 

Citeşte cu atenţie următorul text pentru a răspunde cerințelor formulate: 

 

„Drumul pe care-l apucase ducea peste un munte. În creştetul lui, croitoraşul dădu peste o namilă 

de uriaş care privea liniştit în zare. Croitoraşul s-a apropiat de dânsul, fără teamă, şi i-a zis: 

– Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici, la viaţă tihnită şi te mulţumeşti să măsori doar cu ochii 

lumea! Păi, asta-i treabă pentru un voinic ca tine? Se cade oare să te laşi aşa, în dorul lelii? Eu nu mă 

mulţumesc doar cu atât şi am pornit să colind lumea largă, ca să-mi încerc norocul… N-ai vrea să vii şi 

tu cu mine? 

Uriaşul se întoarse cu dispreţ spre croitoraş şi n-avu decât un singur răspuns: 

– Ţi-ai şi găsit cu cine să mă-nsoţesc! Cu un coate-goale ca tine! 

– Ce-ai spus?! Na, citeşte aici, ca să-ţi dai seama cu cine ai de-a face şi pe urmă să vorbim… se 

grozăvi croitoraşul nostru şi-şi descheie haina, arătându-i uriaşului brâul. 

Uriaşul citi: "Şapte dintr-o lovitură!" şi, crezând că-i vorba de şapte oameni doborâţi de croitoraş 

dintr-o dată, începu să se uite altfel la fărâma de om ce-i stătea în faţă. Dar în sinea lui tot nu-l crezu în 

stare de asemenea faptă şi socoti de cuviinţă să-l pună la încercare. 

Luă de jos un pietroi şi-l strânse în pumn, până ce începu să picure apa din el. 

– Hai, fă şi tu ca mine, de eşti chiar atât de voinic pe cât ştii să te lauzi! îl îndemnă uriaşul. 

– Numai atât?! păru să se mire croitoraşul. Păi asta-i o joacă de copil pentru unul ca mine! 

Nici nu-şi termină bine vorbele că, vârându-şi mâna-n buzunar, scoase de acolo bucata de brânză 

şi-o strânse-n pumn până ţâşni tot zerul din ea. 

– Acum, ce mai ai de zis? îl înfruntă croitoraşul. Uriaşul tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea să 

creadă că fărâma asta de om era atât de puternică. Şi ca s-o mai încerce încă o dată, ridică un alt pietroi 

din pulberea drumului şi-l zvârli atât de sus, că abia îl mai puteai zări.” 

(Fragment din „Croitorașul cel viteaz” – Frații Grimm ) 

Încercuiește varianta de răspuns corectă: 

1. Croitorașul este: 

a) mai puternic decât uriașul; 

b) mai inteligent decât uriașul; 

c) mai frumos decât uriașul; 

d) mai serios decât uriașul. 

2. Uriașul nu se însoțește cu croitorașul, fiindcă: 

a) îl consideră prost; 

b) îl disprețuiește; 

c) îi e teamă de el. 

d) îl consideră prea puternic. 

3. Croitorașul îl întâlnește pe uriaș: 

a) pe o câmpie; 

b) pe un deal; 

c) într-un castel; 

d) în vârful unui munte. 

4. Unde scrie „Șapte dintr-o lovitură”? 

a) pe un bilet; 

b) pe o bucată de piele; 

c) pe brâul croitorașului; 

d) pe o piatră. 

5. Croitorașul strânge în mână: 

a) o piatră; 

b) o bucată de brânză; 

c) o ceapă; 

d) un măr. 

6. Croitorașul îi reproșează uriașului: 

a) că se mulțumește să stea să privească lumea; 

b) că e prea puternic; 

c) că e prea prost și îngâmfat; 

d) că vrea să călătorească. 

7. În secvența: „ Drumul pe care apucase ducea către un munte” apar: 

a) două verbe și două substantive, 

b) un verb și două substantive; 

c) un verb, un substantiv și un adjectiv. 

d) două verbe și un substantiv. 

8. „ Fără teamă” înseamnă: 

a) fără reținere; 

b) fără frică; 

c) fără interes; 

d) cu indiferență. 

9. „Se cade” din secvența: „Se cade oare să te laşi aşa, în dorul lelii?” înseamnă: 

a) se întâmplă; 

b) se cuvine; 

c) se zvonește; 

d) se zice.  



10. Un cuvânt cu sens opus pentru termenul subliniat din secvența: „ era atât de puternică” este: 

a) viguroasă; 

b) forțoasă; 

c) frumoasă; 

d) slabă. 

11. În secvența: „Luă de jos un pietroi şi-l strânse în pumn, până ce începu să picure apa din el.” există: 

a) trei verbe; 

b) două verbe; 

c) patru verbe; 

d) cinci verbe. 

12. În secvența: „Ți-ai și găsit.” există: 

a) patru silabe; 

b) trei silabe; 

c) șase silabe; 

d) cinci silabe. 

13. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a) u-riaș, pie-troi, cu-vi-in-ță; 

b) u-ri-aș, pi-e-troi, cu-viin-ță; 

c) u-ri-aș, pie-troi, cu-vi-in-ță; 

d) u-riaș, pi-e-troi, cu-vi-in-ță. 

14. Sunt la timpul trecut toate verbele din seria: 

a) citi, crezând, începu; 

b) luă, fă, ai; 

c) sții, ai găsit, să picure; 

d) socoti, începu, stătea. 

15. Nu conține nicio greșeală enunțul: 

a) Toate premile aduc bucurie copiilor.  

b) Toate premiile aduc bucurie copiilor. 

c) Toate premile aduc bucuriie copiiilor. 

d) Toate premiile aduc bucurie copiiilor. 

 

SUCCES! 

 

 

 

 


