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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA a II-a – 15 martie 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. Cu ajutorul tuturor literelor amestecate ă, m, c, l, e, i poţi forma cuvântul:  
a. clemă; b. cămile; c. măcel; d. climă.  
 

2. Cuvântul acvariu se desparte în silabe corect:  
a. ac-variu; b. ac-va-riu; c. acva-riu; d. ac-va-ri-u.  
 

3. Cuvintele alcătuite din trei silabe sunt în seria: 
a. vrabia, ciulama, nuiaua, media; b. poiana, bomboana, piersica, mierla;  
c. poiana, macaraua, vecina, vulpea; d. salteaua, nuiaua, ciuperca, creion.  
 

4. Toate silabele enunţului Vecina a cumpărat un tort aromat. sunt în număr de:  
a. 12; b. 13; c. 14; d. 15.  
 

5. Cuvintele care conţin grupul de vocale ia în aceeaşi silabă sunt în seria:  
a. iar, pălăria, nuiaua, pian; b. voia, patria, ianuarie, oaia;  
c. poiana, albia, iată, claia; d. iarnă, iaurt, iarba, ploaia.  
 

6. În seria: sanie, sonia, sinaia, sorina, suc, Sac, Sorana, Sare sunt  cuvinte scrise greşit:  
a. 5; b. 6; c. 4; d. 8. 
 

7. Identifică cuvântul care nu este scris corect:  
a. cânepă; b. încîntat; c. pâine; d. începe.  
 

8. Găseşte câte greşeli de scriere s-au strecurat în enunţul:  
Perna paulei ie muale. 

a. 2; b. 3; c. 1; d. 4.  
 

9. Identifică varianta în care cuvântul păpuşă este alintat corect:  
a. păpuşel; b. păpuşoi; c. păpuşică; d. păpuşi.  
 

10. Una-multe. Se dau cuvintele: deget, iarnă, vrabie. Alege seria potrivită de cuvinte pentru 
multe:  
a. degete, ierni, vrabii;  b. degete, iarne, vrăbii; 
c. degete, ierni, vrăbii;  d. degete, ierne, vrăbii. 
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11. Cuvântul cu care poţi completa enunţul dat este:  
 

Vica                                o portocală? 
 

a. stoarcem; b. storc; c. stoarceţi; d. stoarce. 
 

12. Cuvintele din propoziţia din chenar au rămas legate. Propoziţia corectă descoperită de tine 
este: 
 

Mirceacereocanăcuceai. 
 

a. Mircea cere o cană cuceai. b. Mircea cere o cană cu ceai. 
c. Mircea cere ocană cu ceai. d. Mir cea cere o cană cu ceai.  
 

13. Semnul de punctuaţie pe care îl foloseşti la sfârşitul propoziţiei Ana, ai mâncat este:  
a. ? b. . c. ; d. ,  
 

14. Varianta ce indică ordonarea corectă a cuvintelor în propoziţie este: 
 

are pălărie Măriuca nouă o . 
  
 
 

a. 3, 1, 5, 2, 4, 6; b. 3, 5,1, 2, 4, 6; c. 3, 1, 5, 4, 6, 2; d. 3, 2, 1, 4, 5, 6. 
 

15. Ordinea cuvintelor pentru a completa enunţurile date e corectă în varianta:  
 Patria mea se numeşte                               . 
 Noi scriem                               . 
 Eu sunt mândru că sunt                               . 
 

a. România, român, româneşte; b. român, România, româneşte;  
c. România, româneşte, român; d. româneşte, român, România. 
 

16. Sunt scrise corect enunţurile redate în varianta:  
a. Ei trage. Ele atinge.  b. Ei sparge. Ele plânge.  
c. Ei strâng. Ele merg.  d. Ei atinge. Ele râde. 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. După ce ai alintat cuvintele, identifică perechea care este greşită:  
a. scaun – scăunel; b. pisoi – pisoiaş; c. casă – căsoi; d. soră – surioară. 
 

18. În enunţurile date foloseşti semnele de punctuaţie  —     .      ?   în ordinea din varianta:  
 Maria e cu Rica  
  Ai un creion  
 
a. (—) (—) (.); b. (.) (—) (?); c. (.) (?) (—); d. (—) (.) (?) 

 

 
 
 
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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