FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA I – 18 ianuarie 2019
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.

Ascultă cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte.

STANDARD
1.

Litera iniţială a cuvântului reprezentat de imagine este:
a. m;
b. ă;
c. r;
d. e.

2.

Sunetul [ă] se aude în silaba cu numărul  a cuvântului marmură:
a. 1;
b. 2;
c. 3;

d. 4.

În cuvântul namilă se aud, în ordine, sunetele:
a. n, i, m, a, l, ă;
b. n, a, m, i, l , ă;
c. n, ă, m, i, l, a;

d. n, a, m, ă, l, i.

3.
4.

Combinând literele amestecate de mai jos, vei obţine cuvântul:
m
a. liman;

u

ă

b. mălin;

i

n

l.

c. lumină;

d. namilă.

5.

Varianta în care cuvintele sunt despărţite corect în silabe este:
a. ac-ru, cul-ori, oi-le, alun;
b. acr-u, culo-ri, o-i-le, a-lun;
c. a-cru, cu-lori, oi-le, a-lun;
d. a-cru, cu-lori, o-i-le, a-lun.

6.

Înlătură prima silabă din cuvântul mâncare. Ai obținut cuvântul:
a. mânca;
b. are;
c. care;

7.

Cuvântul care completează enunţul Cela
a. cern;
b. cer;

c. cerne;

d. mânc.
cercei. este:
d. cere.

8.

Observă regula dată şi alege seria corectă:
cal, leu, cămilă, miel
a. alună, măr, mură, nucă;
b. miner, oier, miel, marinar;
c. cal, leu, ou, cămilă;
d. colac, cui, corn, inimă.

9.

În enunţul Iulia ia masa la Lia., al patrulea cuvânt este:
a. Iulia;
b. ia;
c. la;
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10. Numele copilului pe care l-ai descoperit cu ajutorul codului 4

a. Lili;

6

a  1 ;

A  2 ;

m  3 ;

M 4 ;

U  5 ;

i  6 ;

O  7 ;

l  8 .

b. Mili;

8

6 este:

c. Lina;

d. Alin.

c. miei;

d. cercei.

11. Cuvântul care denumeşte un singur obiect este:
a. lalele;

b. inel;

12. Câte cuvinte din seria MARINA, MARINAR, MARIN, MARINĂ, MARIA se pot scrie cu m?
a. 3 cuvinte;

b. 2 cuvinte;

c. 5 cuvinte;

d. 4 cuvinte.

c. 5 cuvinte;

d. 4 cuvinte.

13. Enunţul Oile Mioarei erau la Onu. conţine:
a. 3 cuvinte;

b. 2 cuvinte;

14. Propoziţia formată din şase cuvinte este:
a. Nea Ion ia un măr rumen.
b. E ora nouă.
c. El e un marinar.
d. Cora e cu Crina.

15. Enunţul în care cuvintele încep cu aceeaşi literă este:
a. Ana are cercei.

b. Onu are oi.

c. Crina cere crini.

d. Lili e cu Lina.

16. Care este ordinea cuvintelor pentru a alcătui un enunţ?
Ion

mecanic

Nea

este

A

B

C

D

a. A, B, C, D;

b. B, A, C, D;

c. C, A, D, B;

d. C, D, A, B.

EXCELENŢĂ
17. Grupul de sunete cu ajutorul căruia scrii cuvintele n, , er, ec este:
a. ea;

b. ie;

c. oa;

d. ou.

18. Alege seria scrisă corect:
a. oana, luăm, eri, roa;
b. cue, eau, ioana, uale;
c. laleoa, uare, oae, muale;
d. Cora, cuier, Ion, ieri.

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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