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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA I
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
 Cerinţele vor fi citite de învăţător

1. Imaginile exprimă cuvinte care încep cu sunetul:

a. r;

b. m;

c. n;

d. u.

2. În cuvântul iarna, sunetul „n” se aude:
a. la începutul
cuvântului;

b. în interiorul
lui;

c. la sfârşit;

d. nu se aude.

c. litera;

d. silaba.

3. Semnul grafic al sunetului este:
a.

cifra;

b. numărul;

4. În versurile: Rică nu ştie să zică
Ramă, râmă, rămurică.
Râd copiii toţi de el,
Fiindcă este şcolărel.
litera „r” (mic de tipar) apare de:
a. de 7 ori;
b. de 6 ori;
c. de 5 ori;

d. de 4 ori.

5. Cuvintele care denumesc obiectele din imaginile următoare se aseamănă prin:

a. acelaşi număr
de litere;

b. litera finală;

c. litera iniţială;

d. număr de
silabe.

6. Cuvântul minune este scris cu:
a. 6 litere;

b. 5 litere;

c. 4 litere;

d. 3 litere.

7. În cuvintele ra - …., ma - …., …. – re lipseşte aceeaşi silabă:
a. re;

b. me;

c. mu;

d. ri.

c. 4 silabe;

d. 5 silabe.

8. Cuvântul iunie este format din:
a. 2 silabe;

b. 3 silabe;
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9. Cuvântul care se poate compune, folosind o singură dată silabele me, ma, ra este:
a. mere;

b. ramuri;

c. marama;

d. marame.

10. Cuvântul cu cel mai mare număr de silabe este:
a. Mariana;

b. rumene;

c. nimeni;

d. iarna.

11. Propoziţia „Un arin are ramuri mari.” este formată din:
a. 3 cuvinte;

b. 4 cuvinte;

c. 5 cuvinte;

d. 6 cuvinte.

12. Al treilea cuvânt din propoziţia „Nenea Marin are mure mari.” este:
a. Marin;

b. are;

c. mure;

d. mari.

13. Alege răspunsul potrivit pentru întrebarea Cum e acul?:
a.
b.
c.
d.

Acul e sus.
Acul a căzut jos.
Acul e mare.
Acul e la mama.

14. Află varianta corectă pentru următoarele exemple:
Alin – Alina,
Călin – Călina,
Marin – ................... .
a. Maria;
b. Mara;

c. Miruna;

d. Marina.

15. „Eu zic un corn, tu zici mai multe…”:
a. coruri;

b. cornuri;

c. conuri;

d. coloane.

16. Un sens/înţeles asemănător pentru cuvintele nea, omăt este:
a. gheţuş;

b. chiciură;

c. troiene;

d. zăpadă.

17. Sensul/înţelesul opus al cuvântului tăcută este:
a. vorbăreaţă;

b. liniştită;

c. obraznică;

d. cuminte.

18. Cuvintele care se potrivesc în proverbul „Buturuga …… răstoarnă carul ……” sunt:
a. mare,
mic;

b. înaltă,
mic;

c. mică,
mare;

d. groasă,
frumos.

19. Anotimpul prezentat în ghicitoarea: Albă plapumă şi moale

a. primăvara;

b. vara;

S-a întins pe deal, pe vale,
Iar când vine primăvara
Se topeşte plăpumioara.
c. toamna;
d. iarna.

20. Moşul, din povestea Punguţa cu doi bani, l-a gonit pe cocoş de acasă deoarece:
a. era leneş;

b. făcea gălăgie;

c. nu făcea ouă;

d. era prea gras.
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