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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016
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 textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
Mica sirenă
Mica sirenă era o copilă gânditoare şi tăcută.
Surorile ei se jucau cu lucruri adunate de prin corăbiile
scufundate. Ea se juca toată ziua cu prietenul ei, peștișorul
Sebastian. De abia aștepta să împlinească șaisprezece ani
și să poată înota până la suprafața apei.

STANDARD

1. În această imagine este:

a. Mica sirenă;

2. Titlul textului este:
a. Basmul;

b. Albă-ca-zăpada;

c. Cenușăreasa;

d. Scufița Roșie.

b. Sirena;

c. Mica sirenă;

d. Cenușăreasa.

c. două;

d. şase.

c. sirenă;

d. veselă.

b. două;

c. cinci;

d. patru.

b. tăcută;

c. leneșă;

d. gânditoare și tăcută.

3. În text sunt ... propoziții:
a. trei;

b. patru;

4. Primul cuvânt din prima propoziţie este:
a. tăcută;

b. mica;

5. Cuvântul sirenă are … silabe:
a. trei;

6. Mica sirenă era:
a. gânditoare;
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7. Surorile ei se jucau cu:
a. scoici;
c. alge;

b. lucruri adunate de prin corăbiile scufundate;
d. jucării.

8. În propoziția ascunsă Micasirenăeraocopilătăcută. sunt:
a. trei cuvinte;

b. patru cuvinte;

9. Ce silabă îi lipseşte cuvântului si
a. pa

b.

c. cinci cuvinte;

d. șase cuvinte.

nă?

la

c. re

d. ne

10. Mica sirenă scrie litera cu care începe fiecare cuvânt, în ordinea imaginilor:

Literele scrise sunt:
a. a, s, p, r;
b. r, v, s, p;

c. r, s, r, p;

d. v, f, a, s.

11. Prietenul cu care mica sirenă se juca toată ziua era:
a. regele;

b. vrăjitoarea;

c. bunica;

d. peştişorul Sebastian.

12. Sensul/înțelesul opus al cuvântului tăcută este:
a. tristă;

b. vorbăreață;

c. cuminte;

d. veselă.

13. Sensul asemănător al cuvântului prieten este:
a. dușman;

b. vorbăreț;

c. amic;

d. vesel.

14. În cuvântul Sebastian, sunetul „s” se aude:
a. la mijloc și la sfârșit;
c. la început și la sfârșit;

b. la început și la mijloc;
d. nu se aude.

15. „Alintă” cuvântul pește!
a. peștișor;

b. pești;

c. peștii;

d. peștilor.

16. În prima propoziţie din textul dat sunt ... cuvinte formate dintr-o silabă.
a. cinci;

b. două;

c. trei;

d. patru.

EXCELENȚĂ

17. Cuvântul scris corect este:
a. înplinească;

b. împlinească;

c. împlinescă;

d. îplinească.

18. Într-una din propozițiile de mai jos, cuvântul sirenă are alt înțeles decât cel din text. În care?
a. Se aude sirena mașinii de pompieri.
c. Vrăjitoarea a furat vocea sirenei.

b. Mica sirenă trăia în adâncul mării.
d. Am citit povestea Mica sirenă.
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