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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA a II-a – 16 martie 2018   

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. În cuvântul corespunzător imaginii alăturate, sunetul l se aude: 
a. la începutul cuvântului; b. la sfârşitul cuvântului; 
c. în a doua silabă;  d. în a treia silabă. 

 

2. Imaginea care denumeşte un cuvânt ce începe cu sunetul b este: 

a.  b.  c.  d.  
 

3. Al patrulea cuvânt din propoziţia: Paul are un penar albastru. este: 
a. Paul; b. are; c. penar; d. albastru. 

 

4. Imaginea care denumeşte un cuvânt format dintr-o singură silabă este: 

a.  b.  c.  d.  
 

5. În propoziţia: Marcelica cere ceainicul cu ceai de cicoare., grupul de litere ce se repetă de: 
a. 3 ori; b. 4 ori; c. 5 ori; d. 6 ori. 

 

6. Cuvintele ilustrate de imagini au în comun silaba:  
 

             
 

a. ni; b. ma; c. ro; d. net. 
 
 



   EDITURA 
 CARTEA ROMÂNEASCĂ 
 EDUCAŢIONAL 
 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2017-2018, Clasa I 2 2 2 

7. Seria de imagini care ilustrează cuvinte formate numai din două silabe este: 
 

a. 
             

 

b.
                 

 

c.
              

 

d.
              

 

8. În cuvintele:  c__mp ;  r__s ;   Rom__nia ;  m__r__ie , lipseşte litera: 
a. â; b. î; c. a; d. ă. 

 

9. Cuvântul care nu a fost scris corect este: 
a. iepure; b. suare; c. ouă; d. iarnă. 

 

10. Grupul de litere ci formează singur o silabă în cuvântul: 
a. ciocănitoare; b. ciocolată; c. cireşe; d. cioc. 

 

11. Ce literă ascunde fluturaşul? 
 

b b 
 

a. a; b. e; c. o; d. u. 
 

12. Propoziţia: clasameaecurată., scrisă corect, este: 
a. clasa mea e curată.  
b. Clasam ea e curată. 
c. Clasa mea ie cu rată. 
d. Clasa mea e curată. 

 

13. Cristiana citeşte povestea Capra cu trei… 

a.  b.  c.  d.  
 

14. Semnul de punctuaţie potrivit pentru propoziţia: Unde locuieşte bunica ta este: 
a. punctul; b. virgula; c. semnul întrebării; d. două puncte. 
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15. Răspunsul corect la întrebarea: Care este prima lună de primăvară? este: 
a. Prima lună de primăvară este luna martie. 
b. Primăvara este anotimpul meu preferat. 
c. Vestitorul primăverii este ghiocelul. 
d. În luna martie este ziua mea. 

 

16. Un cuvânt care are înţeles asemănător cu pitic este: 
a. mare; b. uriaş; c. alună; d. mic. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17. Cuvântul „nealintat” este: 
 

    
 

a. şoricel; b. motan; c. căţeluş; d. mieluşel. 
 

18. Fulgii nu pot fi de: 
a. zăpadă; b. găină; c. ciocolată; d. peşte. 

 
 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 

 




