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Numele:  _____________________________

Inițiala prenumelui tatălui:  _______________

Prenumele:  ___________________________

Școala de proveniență:  __________________

_____________________________________

Loc.  ____________  Jud.  _______________

învățător _____________________________

Nume și prenume  
supraveghetori:

Semnătura

Asociația  InteligenT 
în colaborare cu
Editura Nomina

CONCURSUL „Micii exploratori”
O călătorie prin Europa

clasa a III-a
Anul şcolar 2018-2019

* evaluare gratuită *

etapa finală
aprilie 2019

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 45 de minute pentru copii. 

O zi la zOO

Zarvă mare la Grădina Zoologică din Dortmund, Germania. Un pinguin evadase. 
Presa sosise de câteva minute acolo. Paznicul era tras la răspundere, iar el ridica din 
umeri.

Liniștit, un muflon bătrân (strămoș al oii domestice) discuta cu un castor care 
tocmai își spălase blana.

— Ce o fi fost în mintea pinguinului Leo? El nu știe că nu poate zbura? La viteza 
lui, îl prind cât ai striga Leoooooooooooo!
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1. Citește cu atenție textul de mai sus și răspunde la întrebări:
• Ce s-a întâmplat la grădina zoologică?

• Care sunt animalele care participă la discuție?

— Hei! Mai încet! Cine știe ce motiv a avut? Poate s-a dus să vizioneze filmul 
„Happy feet”, apoi revine, spuse castorul zâmbind.

— Pe coarnele mele cele frumoase și ramificate că s-ar putea să ai dreptate!, 
adăugă un cerb din zona învecinată. 

— Eu unul n-aș fi riscat! Bine, eu sunt și valoros. Dacă evadez, mă prind imediat și 
îmi taie colții, adevărate trofee vânătorești, rosti ferm un mistreț aflat între două 
vârste. 

— Eu plec să-l caut! Este prietenul meu. Trebuie să îi bag mințile în cap. Aici este 
în siguranță! Pe străzi se poate accidenta, șopti bursucul emoționat până la lacrimi. 

— Du-te bursucule Fif! Adu-l cât mai repede înapoi. Eu am să plec curând în 
România pentru a repopula zonele de acolo. Noi, castorii, am dispărut din România.

Cine știe ce s-o fi întâmplat între timp?! Poate într-o zi vom asculta povestea de la 
castorul guraliv. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în Germania trăiesc mu-
floni, cerbi, mistreți, iepuri, castori, bursuci și vulpi, dar și multe păsări și insecte.
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• Unde crede castorul că a plecat Leo?

• De ce se teme mistrețul?

• Cum este bursucul?

2.  Ajută porcul mistreț să ajungă la mâncarea preferată.

Trebuie 
să ajung la
ghinde!?
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4. Încercuiește A dacă propoziţia este adevărată și F, dacă propoziţia este falsă.
ü România este o ţară membră a Uniunii Europene. A F
ü Steagul Uniunii Europene este pe fond albastru. A F
ü Orașul unde se iau deciziile politice și economice pentru Uniunea  

Europeană este Viena. A F
ü Moneda comună a statelor europene este dolarul. A F
ü Atunci când circulăm dintr-un stat membru al Uniunii Europene într-un  

alt stat membru al Uniunii Europene nu este nevoie de pașaport. A F
ü România are membri în Parlamentul European. A F
ü Deviza Uniunii Europene este: „Unitate în diversitate”. A F
ü În Uniunea Europeană se vorbesc 23 de limbi oficiale. A F
ü În Uniunea Europeană nu se foloște numai euro, ci se folosesc și  

alte monede. A F
ü Numărul de ţări de pe continentul european nu este egal cu numărul  

de ţări din Uniunea Europeană. A F

3. Trei băieți s-au întors din excursii și constată că au călătorit în total 134 de zile. Primul 
a călătorit cu 26 de zile mai mult decât al doilea, iar cel de-al treilea cu 18 zile mai mult decât 
cel de-al doilea. Câte zile a călătorit fiecare băiat?


