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

- aprilie, 2017 - 

• Citește cu atenție textul:

„Trăia odată, în China, un împărat nespus de 
bogat. Avea cel mai frumos palat din lume, 
construit în întregime din porțelan.

Totuși, vizitatorii admirau cel mai mult cântecul 
unei privighetori.

Într-o zi, împăratul primi o carte cu laude 
meșteșugite închinate ei.

— Unde este această privighetoare? Vreau să o 
aud și eu, zise el.

Curtenii au căutat privighetoarea. Aceasta acceptă invitația de 
a merge la împărat. Palatul acestuia era împodobit cu lampioane 
și ghirlande. Privighetoarea se așeză pe stinghia de aur de 
lângă tronul împăratului și începu să cânte. Lacrimi de încântare 

curgeau pe chipul tuturor.
— Niciodată nu am auzit ceva mai frumos, spuse împăratul.

— Mulțumesc. Voi veni cu drag în fiecare seară, adăugă privighetoarea.”
                                                              (H. Christian Andersen, Privighetoarea)

• Alege varianta corectă:

1) Au același sens cuvintele:
• nespus de (bogat) = foarte (bogat);    • închinate = dedicate;   • chipul = fața;
• meșteșugite = (făcute) cu talent;        • încântare = fericire.      

A) toate perechile;              patru perechi;  trei perechi;    

    D) două perechi;                E) o pereche.

2) Dintre grupurile de cuvinte de mai jos sunt scrise corect:
a) înpăratul primi;           b) vo-i veni; c) aceasta acceptă; 
d) avea cel m-ai frumos;                     e) vizitatorii admirau.

3) În textul de mai sus domină:

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

D) narațiunea (împletită cu dialogul);   E) povestirea împletită cu descrierea.

B) C)
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A) a) și b); B) b) și c); C) d) și e); D) a) și e); E) c) și e).
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4) Împăratul a invitat privighetoarea să cânte în palat pentru că:

A) această pasăre era foarte frumoasă;                  

B) voia să vadă de ce toți vizitatorii îi admirau trilurile;              

C) o mai auzise cântând;          

D) pierduse cartea cu laude meșteșugite închinate ei;               

E) voia ca frumusețea palatului său să crească.

5) În comunicarea: „Privighetoarea se așeză pe stinghia aurită de la tronul 
împăratului” sunt:

A) două substantive, două verbe și un adjectiv;                  

B) trei substantive, un verb și un adjectiv;               

C) un substantiv, un verb și un adjectiv;           

D) două substantive, un verb și două adjective;               

E) patru substantive, un verb și un adjectiv.

6) Dintre afirmațiile de mai jos sunt false:

a) Privighetoarea își clocește ouăle în cuiburi făcute pe sol sau la mică 

b) Toată lumea îi admiră cântecul. 

c) Privighetoarea este o pasăre domestică.

d) Toamna privighetoarea pleacă în țările calde.

e) Privighetoarea trăiește numai în țara noastră.

A) 132; B) 123; C) 321; D) 224; E) 112.

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

înălțime.

8) Ai literele din cuvântul ÎNTRECEREA. Câte alte cuvinte cunoscute, de cel 
puțin patru litere se pot forma, păstrându-le locul și ordinea dată?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________  .

A) cel mult 9; B) exact 10; C) cel puțin 10; D) cel puțin 11; E) cel puțin 12.
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7) Într-o grădină a împăratului s-au plantat flori. Numărul lor minim este scris cu 
cifre al căror produs, dar și sumă este 6. Câte flori s-au plantat?
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A) 70; B) 90; C) 110; D) 130; E) 140.

20 m

5 m

10 m

11) 

                             

Câți metri măsoară gardul care împrejmuiește grădina alăturată în care s-au 

pus florile de mai sus?

9) 

                             

Privește desenul și numără figurile geometrice învățate de tine și desenate în 

curtea împăratului:      

• În desenul alăturat sunt ...........triunghiuri.

A) 12; B) 16; C) 20; D) 24; E) 28.

10) În desenul de mai sus, pătratele sunt mai multe decât dreptunghiurile cu:                           

A) 6; B) 4; C) 2; D) 1; E) sunt egale.



12) Câte diferențe sunt?                         

A) 9; B) 10; C) 11; D) 12; E) 13.
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