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PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a
Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
Subiectul I

20 de puncte

Subliniază ce literă s-a schimbat în lista cuvintelor de mai jos.
a. doc, dom, dop, doi;
b. pete, sete, fete, cete;
c. voi, vom, vot, vor;
d. tare, care, bare, mare;
e. boi, noi, soi, roi.
Subiectul al II-lea

20 de puncte

Completează cuvintele cu vocalele potrivite pentru a obţine noi cuvinte:
şc__l__r, __r__r, b__nc__, cr__t__, l__ t__r__, m__t__r__, pr__ __t__n, r__b__n__t,
__rb__r__, p__rd__ __

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Alcătuieşte cinci propoziţii în care să foloseşti corect următoarele ortograme:
a. m-ai, mai;
b. n-ai, nai;
c. v-a, va;
d. s-a, sa;
e. i-a, ia.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Subiectul al IV-lea

20 de puncte

Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
 Două puncte se folosesc înaintea citării unui text, a unui proverb.
 Linia de dialog se scrie la începutul unei propoziţii care marchează începutul
vorbirii unei persoane.
 Punem punct la finalul unei propoziţii.
 Propoziţia la sfârşitul căreia punem punct se numeşte interogativă.
 Două puncte se folosesc înaintea unei enumerări.
 Enunţul: Am cumpărat trei perechi de pantofi cinci perechi de şosete, două
tricouri mov. este scris corect.
 Virgula se scrie între cuvintele unei enumerări.
 Virgula se scrie pentru a despărţi de restul propoziţiei cuvântul care arată o
strigare.
 Semnul exclamării se scrie după cuvinte care imită zgomote din natură.
 Semnul exclamării se scrie după cuvinte care exprimă un salut, un îndemn, o
poruncă.












