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CONCURSUL INTERDISCIPLINAR de Cultură Generală 
„EURISTICA”, clasa a III-a

- aprilie, 2016 - 

1) Citește cu atenție textul:

«„– Vezi ce înseamnă să nu te oprești la toate chichițele? exclamă 
triumfător băiatul. Așa se recapitulează. Treci mai departe. Poate mai 
prindem ceva din meci.

– „Iepurele de casă. Iepurele de casă este un animal vertebrat…”
– Se știe. Ca și cămila.
– „Iepurii sunt folositori omului…”
– Ca și cămilele. Treci mai departe.
– „Ei se hrănesc cu…”
– Principalul e că se hrănesc. Vezi pe pagina ailaltă. Amănunte, Radule, nimicuri.
– „Respiră prin…”
– Ca și cămila. Nu te mai opri la toate chițibușurile. Unde vezi tu esențialul? Unde-i 

principalul?
– Păi, nu văd… nu e…
– Foarte bine, doar nu suntem la lecția de zi. Asta-i recapitulare: fără amănunte!»

                                                                       (Recreația mare, Mircea Sântimbreanu)

Alege varianta corectă:

1) Au același sens cuvintele:
se repetă = se recapitulează; esențial = principal; pagină = filă; 
amănunt = detaliu; folositori = utili;         

A) toate perechile;     patru perechi;     trei perechi;    două perechi;    E) o pereche.

    

2) Dintre grupurile de cuvinte de mai jos sunt scrise corect:
a) enunț neînțeles; b) poznași iepurii; c) băiatul hotărâ; 
d) animal egzotic; e) lecția atractivă.

A) a) și b);                  B) b) și c);               C) d) și e);           D) a) și e);               E) a) și d).

   

3) În textul de mai sus domină:

A) descrierea;    B) narațiunea (povestirea);            C) dialogul;    

D) descrierea, împletită cu dialogul;    E) povetirea împletită cu descrierea.
   

4) Băiatul „grăbit” îl învăța pe colegul său cum să repete cunoștințele pentru că:

A) el stăpânea bine informațiile de la zoologie;                  

B) cunoștea o tehnică avantajoasă de repetare a cunoștințelor;               

C) nu accepta să piardă meciul;           

D) voia ca acesta să ia notă mică;               

E) se gândea că îl ceartă părinții dacă întârzie.

B) C) D) 
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5) În comunicarea: „

A) trei substantive, două verbe și un adjectiv;                  

B) trei substantive, un verb și un adjectiv;               

C) două substantive, un verb și un adjectiv;           

D) două substantive, un verb și două adjective;               

E) trei substantive, două verbe și un adjectiv.

6) Dintre afirmațiile de mai jos sunt false:
a) Iepurele de casă, cămila, lupul și vulpea sunt animale vertebrate. 
b) Câinele, pisica și albina sunt animale vertebrate. 
c) Cămila trăiește în pădurile din țara noastră. 
d) Iepurele și cămila sunt folositoare omului.
e) Iepurele este un animal erbivor.

A) b) și c);               B) a) și c);              C) c) și d);               D) a) și e);              E) a) și d).

   

7) La o fermă de animale s-au crescut un număr de iepuri de casă: cel mai mare număr impar 
mai mic decât 210 cu cifra zecilor 8.

A) 209;                   B) 181;                  C) 189;                   D) 210;                  E) 289.

8) Iepurii dintr-o gospodărie mănâncă în fiecare zi cu 2 morcovi mai mult decât în ziua 
precedentă. După 4 zile ei au mâncat 36 de morcovi.

Elevul „grăbit” a aflat că în prima zi iepurii au mâncat:

A) 5 morcovi;         B) 8 morcovi;         C) 7 morcovi;         D) 6 morcovi;         E) 4 morcovi.

9) Învățătoarea le-a cerut copiilor ca, 
pentru perioada de recapitulare,   
să-și cumpere fiecare câte un caiet 
studențesc, un pix, creion și o riglă.

Dacă prețurile în euro însumate 
sunt cele de pe linii/coloane, află cât 
costă o riglă.

A) 9 euro;    
           

B) 10 euro;  
          

C) 11 euro;    
         

D) 5 euro;   
          

E) 6 euro.

 Ca și cămilele, iepurii sunt folositori omului.” sunt:
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10) Câte diferențe sunt? (Unele „vertebrate” s-au supărat pe cei doi băieți…)

A) 7;                   B) 8;                  C) 9;                   D) 10;                  E) 11.
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11) Care este numărul minim de cuburi mici ce trebuie 
adăugate pentru a obține un cub mare?

A) 15;      

B) 17;    

C) 19;    

D) 21;    

E) 28.

12) Prin linii ce unesc punctele date, fă parte dreaptă (inclusiv terenul de joacă) pentru cei doi 
vecini:

Ai folosit unul dintre traseele:

A) "#""##""; 
   

B) $$!$""$!$$;
    

C) $"$$$$"!!!;    

D) ""$$$"""; 
   

E) ###"$$"##".
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A - B: Domnul nostru
1. Sfânta Scriptură sau ...
2. Numele mamei lui Iisus
3. Casa Domnului este ... 
4. La Naşterea Domnului sărbătorim şi ... 
5. „Cel scos din apă”
6. Sărbătoarea patronului unei biserici
7. Ocrotitoarea Moldovei
8. La Paşti sărbătorim ... Domnului

  9. Marile sărbători se întâmpină prin ...
  10. Ridicarea la Cer a Domnului
  11. Chipul Sfântului

12. Cel drept, ocrotitorul lui Iisus şi al 
mamei SaleT

„  Dacă dorești, completează casetele:

4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

