FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER

- clasa pregătitoare -

COMPER-COMUNICARE, ETAPA I I 2013-2014
PUNCTAJ:

① Toate subiectele sunt obligatorii.
② Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.

PREMIU:

NUME ELEV: ....................................................................................
MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶

Unește literele mici cu cele mari. Câte perechi de litere ai găsit?

A		
a		
a. 5

❷

r		

z		
b. 4

R		

T		

t		

h		

		c. 5

J

H		

		d. 7

Horia spune unul, Matei spune mai multe…

pahar
lumină
oaie		
loc		

-

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Matei a spus cuvintele:
a. pahare, lumine, oi, locuri			
c. pahare, lumini, oi, locuri			

❸

b. paharuri, lumini, oi, locuri
d. pahare, luminate, oi, locuri

Reprezintă grafic cuvintele după model:

harnic			

școlar			

Horia			

șah

jucărie

Sunetul „a” se aude în cele cinci cuvinte:
a. de 5 ori		

b. de 6 ori		

c. de 4 ori		
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d. de 3 ori

O
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❹

Unește silabele și descoperă ce cuvinte poți forma, știind că silaba „si”
apare în toate cuvintele.

		

pi					

tă

		

gă					
si

le

		

Va					

ca

Cuvintele obținute sunt:
a. pisile, găsită, Vasica			
c. găsica, pisită, Vasile
		

❺

b. pisica, găsită, Vasile
d. vaca, pisica, Vasile

Taie prima literă din fiecare cuvânt.
Exemplu: storc - torc

stare- …………;		
oțel - ………….;		

trup - ……….;
nurcă - ……… .

Cuvintele obținute sunt:
a. tare, rup, țel, urcă;			
c. tare, trup, țel, urcă;
		

❻

b. tare, rup, țel, nucă;
d. star, țup, țel, urcă.

Alcătuiește o propoziție, ordonând cuvintele:

Toma, flori, primăvară, de, cumpără.
_____________________________________________
Propoziția are:
a. 3 cuvinte

b. 4 cuvinte		

c. 5 cuvinte		
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d. 2 cuvinte
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❼

Completează prima literă din fiecare cuvânt și citește propoziția
obținută.

		

_ IRUNA _ĂNÂNCĂ _URE.

Litera care lipsește este:
a. N

❽

b. C 		

c. M		

Cuvântul înrudit cu cele scrise sub desene este:

ROMÂNCĂ
a. ROL

❾

d. T

ROMÂN

b. ROMÂNIA

c. RAMURĂ

d. ROȘU

Propoziția în care nu toate cuvintele încep cu același sunet este:

a. Ana are alune.				
c. Sorina scrie silabe.			

b. Nina numără nuci.
d. Tataie taie lemne.
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BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER

- clasa pregătitoare -

COMPER-COMUNICARE, ETAPA II 2013-2014

1. b - 10 puncte;
2. c - 10 puncte;

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formă de plural scrisă corect (pentru cuvintele spuse de către Matei) și 2 puncte pentru încercuirea răspunsului corect.

3. c - 10 puncte;
Pentru fiecare reprezentare grafică corectă a celor 4 cuvinte se acordă câte 2 puncte
și 2 puncte pentru încercuirea răspunsului corect.

4. b - 10 puncte;
Pentru cele trei cuvinte obținute prin unirea silabelor prin săgeți, câte 2,5 puncte.
Pentru încercuirea variantei corecte 2,5 puncte.

5. a - 10 puncte;
6. c - 10 puncte;
Se acordă 5 puncte pentru transcrierea corectă (ordonarea corectă) a propoziției.

7. c - 10 puncte;
8. b - 10 puncte;
9. d - 10 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
TOTAL: 100 puncte

Se vor acorda următoarele premii:
		

			
			
			

PREMIUL I - între 91 - 100 puncte
PREMIUL II - între 81 - 90 puncte
PREMIUL III - între 71 - 80 puncte
MENȚIUNE - între 50 - 70 puncte
Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ul
www.concursurilecomper.ro ,
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.

