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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 19 ianuarie 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 Imaginile de mai jos exprimă cuvinte care încep cu sunetul:

a. o;

b. e;

c. u;

d. i.

2 În propoziţia: Maria mănâncă multe mere rumene, litera m se repetă de:
a. 5 ori;
b. 4 ori;
c. 2 ori;
d. 6 ori.
3 Cuvântul inimioară este scris cu:
a. 5 litere;
b. 9 litere;

c. 8 litere;

4 În cuvântul marinar, litera n se află:
a. la sfârşitul cuvântului;
c. în ultima silabă;

b. în prima silabă;
d. în a doua silabă.

d. 10 litere.

5 Imaginile care arată obiecte în al căror nume apare sunetul o sunt:

A
a. ABC;

B

C
b. BCD;

D
c. ABD;

d. ACD.

6 Cuvintele exprimate de imaginile următoare au:

a. 2 silabe;

b. 3 silabe;

c. 4 silabe;

d. 1 silabă.

7 În propoziţia: Cristina ia cartea cu poveşti, al treilea cuvânt este:
a. Cristina;
b. ia;
c. cartea;
d. poveşti.
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8 Cuvintele care au o silabă sunt redate în imaginile:

A

B

C

a. BCD;

b. ABC;

c. ACD;

D
d. ABD.

9 Cuvântul cu cel mai mare număr de litere din propoziţia: Aurelia pictează păunul din
parc. este:
a. păunul;
b. parc;
c. Aurelia;
d. pictează.
10 Câte dintre obiectele enumerate sunt rechizite ale şcolarului?
acuarele, mere, penar, inel, ou, gumă, stilou, pensulă, culori, bomboane, roşie, caiet
a. 12;
b. 7;
c. 10;
d. 11.
11 Înlatură prima silabă din cuvântul maramă. Ai obţinut cuvântul:
a. aramă;
b. măr;
c. ara;

d. ramă.

12 Propoziţia cu cel mai mare număr de cuvinte este:
a. Aştept cu drag vacanţa de iarnă.
b. Iarna este anotimpul meu preferat.
c. Moş Crăciun vine cu sania.
d. Îmi place şcoala mea!
13 Propoziţia exprimată de imagine este următoarea:

a. Costin citeşte o carte.
c. Cristian se dă cu sania.
14 Care cuvânt denumeşte un singur obiect?
a. pere;
b. peşte;

b. Timeea este la şcoală.
d. Ionel are patine noi.

c. prune;

d. caramele.

15 În care propoziție cuvintele încep cu aceeași literă?
a. Doamna Dina aduce două dude dulci.
b. Mama Ninei ne duce la şcoală.
c. Mihai merge mereu mai încet.
d. Ana aduce acum arcul argintiu.
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16 Răspunde! Cine ia un cadou de la Moş Crăciun?

a. Dana;

b. Nina;

c. Eduard;

d. Irina.

EXCELENŢĂ.
17 Scrierea corectă a propoziţiei: Camelianumărăcercuriledesenate. este:
a. Camel ia numără cercurile desenate.
b. Camelia numără cercurile desenat.
c. Camelia numără cercuri desenate.
d. Camelia numără cercurile desenate.
18 Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie corectă.
a, globuleţe, Marina, bradul, colorate, cu, împodobit, multe
a. Marina a împodobit cu multe globuleţe colorate.
b. Marina a împodobit bradul cu colorate.
c. Marina a împodobit bradul cu multe globuleţe colorate.
d. Globuleţe colorate a împodobit cu Marina bradul.

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