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Clasa a III-a
Limba și literatura română

FIȘA DE LUCRU 1
* Citește textul. 

Sarea în bucate
    după Petre Ispirescu

A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui el 
şi-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se şi văzând sârguinţa ce punea părintele lor ca să le 
crească pe ele, să le înveţe şi să le păzească de orice răutăţi şi influențe rele, se sileau şi ele din 
toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor.

Într-o zi, împăratul avu o curiozitate părintească neobișnuită și își întrebă fetele cum îl iubesc. 
Iubirea fetei celei mari era ca mierea, fata mijlocie îl iubea ca zahărul. Părintele era mulțumit de 
răspunsul fetelor mai mari. 
Atunci îi veni rândul și fetei 
celei mici să fie întrebată cât 
de mult îl iubește pe împă-
rat. Ea se gândi și răspunse 
cu faţa senină, zâmbind cu 
dragoste firească: 

– Ca sarea în bucate, tată!
Împăratului nu-i plăcură 

cuvintele fetei, îi mâniaseră 
sufletul și îi tulburaseră judecata. O alungă pe fata cea mică din împărăție. 

Mâhnită, fata îşi luă din casa părintească un rând de haine proaste şi vechi şi pribegi din sat 
în sat, până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu şi 
veni la dânsa întrebând-o ce vrea; ea răspunse că este o fată săracă şi fără de părinţi, şi ar vrea 
să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Chelăreasa avea nevoie de cineva care să o ajute și 
socoti că ar putea să-i dea o șansă fetei, iar aceasta se dovedi a fi pricepută, harnică și înțeleaptă, 
câștigând respectul celorlalți și încrederea împărătesei. 

SARE
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Feciorul de împărat de la curtea împărătească unde trăia acum fata era singur la părinţi și 
adorat ca nimeni altul. Şi mergând împăratul la un război, îl luă cu el și pe fiul lui, ca să se de-
prindă cu ale războaielor. Curând s-a întors acasă rănit. Fata a primit poruncă să-l îngrijească. 
Purtarea ei plină de blândețe i-a adus tânărului mângâiere în suflet. Timpul trecu, iar feciorul de 
împărat, atunci când îi veni vremea să se însoare, le ceru părinților să consimtă la căsătoria lui 
cu fata împărătesei din casă. Părinții, deși nu au fost prea încântați de alegerea fiului lor, pentru 
că fata nu era de viță nobilă, aprobară în cele din urmă căsătoria, pentru că ea le cucerise ini-
mile și le câștigase încrederea. La nuntă, fata insistă să fie invitat și împărăratul care îi era tată. 

Fără știrea nimănui, mireasa a gătit mâncărurile special pentru tatăl ei, pe gustul lui, numai 
cu miere și cu zahăr, în loc de sare. 

Împăratul se ridică de la masă și își certă gazdele pentru că era tratat diferit față de ceilalți 
invitați care primiseră mâncare bună. Atunci fata dezvălui cine este cu adevărat, cum și de ce 
a ajuns în această împărăție. Purtarea împăratului față de fiica lui a fost dezaprobată de toți 
mesenii. Împăratul a înțeles de ce mâncarea lui nu era bună la gust. El și-a cerut iertare că a 
fost nedrept față de fiica lui, iar fata, şi ea, i-a sărutat mâna şi şi-a cerut şi dânsa iertare dacă 
fapta ei l-a supărat. Cei doi se împăcară și nunta continuă cu și mai mult chef și voie bună.

VoCAbULAR:

sârguință = strădanie, străduință, silință; hărnicie, râvnă, zel.
a pribegi = a rătăci din loc în loc;
chelăreasă =  femeie care deținea cheile cămării sau pivniței și care administra proviziile 

unei gospodării boierești;
consimți = a-și da consimțământul; a aproba, a încuviința.

1. Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
• Explică înțelesul expresiei: „ca sarea în bucate”.
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•  Alege, din șirul dat, cuvintele care exprimă ceea ce înțelege împăratul prin expresia „ca 
sarea în bucate” și notează-le în casetele albastre. În casetele roșii, notează cuvintele care 
exprimă părerea  fetei de  împărat despre 
aceeași expresie. Recitește finalul poveș-
tii și marchează varianta care se dovedeș-
te adevărată.

neglijență 
dragoste

nerecunoștință
dispreț
simțire
prețuire

însemnătate
obrăznicie

•  Alege varianta corectă pentru a completa propoziția. Ce fel de propoziție ai obținut, enun-
țiativă, interogativă sau exclamativă? Citește-o cu intonația potrivită.
a. Ce    b. Cine    c. Unde

……… s-a întors acasă din război?

2. Scrie pentru cuvântul evidențiat în text un alt cuvânt cu sens asemănător.

Toată dragostea lui el şi-o aruncase asupra fetelor.

3.  Dacă ai fi fost invitat/ă la nunta feciorului de împărat, ca o cunoștință veche a miresei, cum 
te-ai fi prezentat în fața celorlalți împărați? Realizează prezentarea ta în 10-20 de cuvinte.
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4.  Completează enunțurile cu i-a sau ia.
Când …… spus adevărul, s-a întristat.
Ce frumoasă este ……!
Cine …… adus aici?
Îi place să fie liniște când …… cina acasă.
— …… mâna de pe geam!

5.  Imaginează-ți ce s-a fi întâmplat dacă surorile i-ar fi luat apărarea fetei celei mici  în fața 
împăratului. Redactează un text în care să prezinți varianta ta.
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FIȘA DE LUCRU 2
* Citește textul. 

Gânditorul
după Povestiri istorice de Dumitru Almaș

Cu gândul de a-i ajuta pe micii mei prieteni, Dorina, Oana și Andrei, să afle câte ceva din 
cele ce au fost altădată, am intrat în Muzeul de istorie.

Foarte multe lucruri am văzut noi acolo. Toate aceste lucruri stăteau frumos așezate în vi-
trine, sub sticlă, cu etichete scrise citeț, pe cartonașe albe. Copiii le-au privit cu luare aminte 
și m-au întrebat pe rând:

— Unde au fost găsite?
— Cine le-a făcut?
— Când?
— Au fost găsite în pământ 

și sunt vechi, de mii ani. Sunt 
de atunci când oamenii trăiau 
cu totul într-alt fel de cum trăim 
noi azi. Adică locuiau în colibe 
ori în peșteri, abia învățau să semene grâul și să îmblânzească animalele și păsările: oaia, 
vaca și calul, găina și rața. Se hrăneau culegând fructe din copaci, pescuind pește din râuri 
ori lacuri sau vânând animale sălbatice. La început se îmbrăcau în piei de animale; apoi au 
învățat să toarcă lâna și cânepa, să împletească și chiar să țeasă stofe și pânzeturi. Acelor oa-
meni trăitori foarte de demult, de mare ajutor le-a fost focul. I-a ajutat să-și pregătească mai 
bine hrana, să se încălzească atunci când era frig, să ardă lutul ca să facă vase ori cărămizi, să 
topească metalele și să facă din ele unelte, arme sau podoabe.

Într-un dulăpior de sticlă, Oana a văzut o statuetă din lut negru reprezentând un omuleț:
— Ce reprezintă omulețul acesta de o palmă?
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— Într-adevăr, abia-i de o palmă de înalt. Îl vedeți? Stă pe un scăunaș cu patru piciorușe, 
asemenea celor modelate de voi din plastilină în palme. Privește în depărtare când se odihnește 
dus pe gânduri după o zi de muncă. De aceea cei care au descoperit statueta i-au zis „Gândi-
torul”. Ea arată cât erau de meșteri în modelarea lutului oamenii care trăiau foarte demult pe 
pământul României.

— Foarte interesant. Dar din ce neam erau bărbații și femeile care au făcut această statuetă, 
bunicule? întrebă Andrei.

— Oamenii aceștia de demult, foarte de demult, se numeau daci. Ei au fost strămoșii noștri; 
iar țara lor se numea Dacia. Dacia s-a aflat aici, pe locul unde este acum România noastră. 

După ce am ieșit din muzeu, copiii pășeau țanțoși, înaintea mea, scandând:
— Da-ci-a!… Da-ci-a!…

1. Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
• Alege perechea de cuvinte care arată ce relație există între povestitor și copii.

 a. unchi — nepoți;
 b. prieten — coleg;
 c. părinte — copii;
 d. bunic — nepoți.

• Pe baza enunțului marcat în text, formulează o propoziție exclamativă.

• Transcrie întrebarea adresată de Oana bunicului.
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•  Imaginează-ți că dialogul dintre bunic și nepoți continuă. Scrie în ordine enunțurile de mai 
jos, pentru a obține o conversație dialogată, apoi citește dialogul cu intonația potrivită.

— Tot meșterii daci; l-au lucrat din lut ars, roșcat.
— Este un suport pentru vase denumit „Hora de la Frumușica”, după numele localității din 
țara noastră unde a fost găsit în pământ.  
— Cine l-a făcut? 
— Bunicule, ce reprezintă acest grup de cinci dansatoare?

2. Transcrie din primul fragment al textului un cuvânt un sens opus pentru negre.

3.  Realizează corespondența dintre cuvânt și schema corespunzătoare alcătuirii lui din consoane 
și vocale:

ceramică CVC

CVCVV

VCCV

CVCVCVCV

Dacia

urnă

lut
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4.  Compară pluralul cuvântului pas din cele două casete. Ce este diferit? Subliniază în enun-
țurile de mai jos forma corectă de plural

Am văzut urme de pași/pasuri în apropierea casei.
În Munții Orientali sunt numeroase depresiuni și 
pași/pasuri.
Am făcut pași/pasuri importanți în proiectul 
Cosmofun.
Vom străbate pași/pasuri care nu sunt parcurse de 
căi de comunicație terestre.

5.  Scrie un dialog pornind de la situația dată: 

	 Ai	intrat	în	Muzeul	de	istorie.	Înainte	de	a	începe	să	vizitezi	exponatele,	te	interesezi	
dacă	îți	este	permis	să	le	fotografiezi.	Ai	nevoie	de	imagini	pentru	a	publica	un	articol	în	
ziarul	școlii.	

pas, pași — fiecare dintre mișcările al-
ternative pe care le fac picioarele în mers 
obișnuit.

pas, pasuri — loc mai coborât, de obi-
cei de-a lungul văii unei ape, care permi-
te trecerea peste o creastă sau o culme de 
munte ori de deal; trecătoare. 
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FIȘA DE LUCRU 3
* Citește textul. 

Cheile
după Tudor Arghezi

Mițu și Baruțu, răniți și apoi bandajați precum niște 
viteji luptători pentru drepturile copiilor,  au fost  aduși 
pe rând în fața unui solemn consiliu de familie și judecați 
pentru fapta lor îndrăzneață. Dornici să schimbe regulile 
impuse de părinți: uși de la odăi închise și încuiate, dula-
puri ferecate cu chei bine păstrate în buzunarele stăpâni-
lor casei, s-au strecurat în dulapul cel mare de haine uitat 
prin nu știu ce întâmplare deschis. Bucuroși că au găsit 
drumul către tainele mari, au explorat înăuntrul lui și pe 
deasupra, până când au căzut cu tot cu acesta. Scoși ane-
voie de părinți de sub dărâmături și rufe, oblojiți și apoi 
judecați după Codul Justiției Militare al Curții Marțiale, 
iată ce li s-a adus la cunoștință.

— Uite ce ne-am hotărât, zice unchiul Sesis. Nu vă 
mai judecăm, nu vă mai pedepsim! (Copiii sar la el să-1 pupe.) Vă dăm vouă cheile de la 
toate dulapurile. (Entuziasm.) Să le ţineţi voi, la voi... Când o trebui ceva din vreun dulap, 
umblaţi voi şi scoateţi voi tot ce trebuie.

Atunci, verigă după verigă şi snop după snop, de prin buzunare, de la cingători şi de 
prin cuie, cheile le-au fost puse grămadă pe masă şi date în primire: cheile din toată casa, 
cheile din toată curtea, de la pivniţă, de la magazii, de la coteţe, de la murături şi de la 
bijuterii, de la lemne şi de la haine, de la cămară şi de la rufărie, de la cărbuni şi de la 
dulapurile cu cărţi.
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— De azi încolo, veţi avea voi doi grijă de toate şi tătuţu şi măicuţa or să stea şi or să se 
joace. Voi faceţi ceaiul, mâncarea, voi puneţi untul pe pâine, voi o să lucraţi şi o să aduceţi 
parale. Tătuţu şi măicuţa au demisionat, şi chiar acum se duc în curte să se dea în leagăn. 
Voi să pregătiţi masa, că mâncăm la voi.

Gândindu-se mai bine, Miţu şi Baruţu ar fi preferat sa fie judecaţi şi condamnaţi. Erau 
vreo sută de chei dinaintea lor şi le examinau: unele găurite, altele cu bold. Semănau unele 
cu altele, dar o strâmbătură deosebea cheie de cheie.

— Azi facem tot noi masa, zise măicuţa. Voi, luaţi cheile şi duceţi-vă la dulapuri. Vedeţi 
ce-i în fiecare dulap, ca să ştiţi, şi pe urmă le ţineţi la voi. Ia tu patru verigi şi tu patru verigi.

Cam codindu-se, dar totuşi bucuroşi, copiii au încercat la toate dulapurile, şi niciunul nu s-a 
deschis. Au luat cheile la rând şi de-a-ndăratele, o verigă după altă verigă, au apăsat în uşi cu 
genunchiul, au scos limba, ca să meargă cheile mai bine; degeaba. Au fost chemaţi la supă:

— La masă, copii!
Câte o verigă cu chei, una după alta, a fost adusă la măicuţa pe masă, opt verigi pline cu 

chei mai lungi şi mai scurte.
— Uită-le! a zis Miţu.
— Ţi le dau îndărăt, a zis Baruţu. Nu se potriveşte nicăieri niciuna.

VoCAbULAR:

cingătoare =  fâșie de pânză, de mătase, de piele etc. care servește cuiva la încins mijlocul 
și de care se pot prinde diferite obiecte;

oblojit = pansat;
demisiona =  a se retrage (de bunăvoie) printr-o cerere scrisă, dintr-o funcție, o slujbă etc.
Curte marțială =  tribunal militar instituit în timp de război, de mobilizare sau în timpul 

unei stări excepționale.

1. Urmează cerințele și exersează înțelegerea textului:
• Alege varianta pe care tu o consideri adevărată.
Motivul pentru care părinții i-au lăsat pe copii să scape nejudecați a fost:
a. Au vrut să le predea cheile. 
b. Au dorit să-i învețe despre libertate și responsabilitate.
c. Se gândeau să scape de responsabilități.



„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

3

• Indică, printr-o săgeată, care dintre cuvintele redate mai jos este cel mai reprezentativ pentru titlul
Cheile

• Răspunde la întrebări.
Ce responsabilități le revin copiilor odată ce primesc cele opt verigi cu chei?

De ce crezi că cei doi frați pretind că niciuna dintre chei nu se potrivește nicăieri?

Ce ai simți tu dacă părinții tăi te-ar lăsa pe tine să ai grijă de casă și de ei?

 2.  Formulează un enunț în care să folosești, cu sens diferit, cuvântul curte, din expresia Curte 
marțială.

3. Rescrie propozițiile înlocuind iau cu alte cuvinte potrivite ca sens.

Ei iau întotdeauna nota zece la matematică.
Iau hainele pe ei și pleacă.
Se iau de mână și merg împreună.

aventură joc libertate
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4.  Subliniază în enunț cuvintele alcătuite numai din vocale.

Ei au găsit o oaie rătăcită de turmă.

5.  Povestește în scris o întâmplare trăită de tine din care ai învățat să fii responsabil/ă.
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FIȘA DE LUCRU 4
* Citește textul. 

Rapsodii de toamnă
de George Topîrceanu 

(extrase)
A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor,
Și-a furat de prin ponoare
Puful păpădiilor.

Cu acorduri lungi de liră
I-au răspuns fânețele.
Toate florile șoptiră,
Întorcându-și fețele.

Un salcâm privi spre munte
Mândru ca o flamură.
Solzii frunzelor mărunte
S-au zburlit pe-o ramură.

Mai târziu, o coțofană
Fără ocupație
A adus o veste-n goană
Și-a făcut senzație:

Cică-n munte, la povarnă,
Plopii și răsurile
Spun că vine-un vânt de iarnă
Răscolind pădurile. […]

VoCAbULAR:
rapsodie =  compoziție muzicală, de obicei de formă liberă, compusă din motive și frag-

mente variate, inspirate adesea din folclor;
boare =  adiere plăcută de vânt;
ponoare =  (în unele regiuni ale țării) deal cu coama înaltă și rotundă;
povarnă =  (în unele regiuni ale țării)  acoperiș înclinat al colibei de la stână;
răsură =  gen de arbuști cu spini, cu flori roșii, trandafirii, galbene sau albe și cu fructe roșii; 

măceș; trandafir sălbatic.
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1. Descifrează tainele versurilor.
•  Subliniază în fiecare strofă versurile care sugerează schimbările ce se petrec în natură, la 

venirea toamnei. 
•  Formulează, pentru fiecare din versurile subliniate de tine în poezie, câte un enunț în care 

să prezinți ce se întâmplă în natură.

•  Citește, în secțiunea vocabular, sensul cuvântului rapsodie. Transcrie din poezie versul 
care îi corespunde.

•  Explică înțelesul expresiei a făcut senzație.

 2.  Scrie două propoziții în care cuvântul negru să fie substantiv propriu și substantiv comun.

3. Subliniază în propoziție cuvintele care denumesc emoții (stări sufletești).

Zâmbea, bucuria și nerăbdarea i se citeau pe chip.

4.  Transcrie enunțul în care l-a este folosit corect.
  I-a dat cheile l-a întoarcere.
  Niciodată nu l-a invitat la curtea regelui.
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5.  Scrie, în ordinea desfășurării acțiunilor, planul simplu de idei desprins din ilustrații. Creează 
apoi o poveste intitulată Frunza care își dorea să fie pasăre călătoare.

Frunza care își dorea să fie pasăre călătoare

Ura! Acum sunt  
o frunză călătoare.

Of, m-a prins  
din zbor o fetiță. 

Voi putea zbura  
ca păsările. Ce mult îmi 
doresc să călătoresc!

Îmi stă bine și așa cum 
am fost așezată, în acest 
colț decorativ de toamnă. 
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