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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA I – 20 ianuarie 2017   

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
• Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor. 

 
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte: 
 

STANDARD 
 
1. Propoziția formată din 4 cuvinte este:  

a. Aura are un nai mare.  
b. Aura are un nai. 
c. Aura nu are un nai. 
d. Aura are un nai mic. 

 
2.  În şirul de cuvinte: cal, leu, urs, nuc intrusul este: 

a. cal; b. nuc; c. leu; d. urs.
 
 
3.  Imaginea alăturată ilustrează un cuvânt format din: 

a. 2 silabe; b. 5 silabe; c. 4 silabe; d. 3 silabe.
 
 
4.   Găseşte silaba care s-a sters de pe etichetă! 
 
 
 

a.  
 

b.  c.  d.  

 
5.  Ce cuvânt corespunde imaginii? 

 

a. miner; 
b. marinar; 
c. oier; 
d. medic. 

 
6.  Sunetul [e] apare în toate denumirile fructelor din grupa: 

a.  b.  

c.  d.  

Li –            – ac 

ri ni li mi 
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7.  Identifică personajul din povestea Scufiţa Roşie: 
  

  
a. b. c. d.

 
8.  În cuvântul imn se aud, în ordine, sunetele: 

a. i, n, m; b. m, n, i; c. n, i, m; d. i, m, n.
 
9.  Litera iniţială a cuvântului sugerat de imagine este: 
 

 
 

a. i; b. a; c. c; d. o. 
 
10.  Ordonând cuvintele: Aurel, un, miel, are, formăm propoziţia: 

a. Aurel are un an. 
b. Aurel are un miel. 
c. Aurel nu are un miel. 
d. Nu are un miel Aurel. 

 
11.  Propoziţia corespunzătoare imaginii este: 
 

a. Ana sare coarda. 
b. Ema scrie. 
c. Ioana are un ou. 
d. Maia e mama Inei. 

 
12.  Sunetul [a] se aude în silaba cu numărul        a cuvântului MAŞINUŢE. 

a. 1; b. 3; c. 4; d. 2. 
 
13.  Combinând literele de pe bileţele vei obţine cuvântul: 
 
 
 

a. clemă; b. calm; c. melc; d. lame. 

m l e c 
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14.  Al treilea cuvânt din propoziţia Ema are marama aurie. este: 

a. are; b. marama; c. aurie; d. Ema. 
 
15.  Scriu corect: Ina are ______ mere. 

a. nouă; b. noo; c. noi; d. nuo. 
 
16.  În prima silabă a cuvântului trenuleţ se aud: 

a. două sunete; b. patru sunete; c. trei sunete; d. un sunet. 
 

EXCELENȚĂ 
 
17.  Una dintre corespondenţele desen – schemă este greşită (schema nu corespunde anotimpului 

ilustrat). Care?    

 
 

 
 

 
 

 
 

  
a. b. c. d.

 
18.  Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria: 

a. a-lu-na; ca-me-ra; r-ac; 
b. no-rul; mo-rar; ca-ra-mea; 
c. m-ere; a-re; no-roc; 
d. a-c; co-cor; ca-mi-on. 

 
 
 
 


