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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI 

PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 CLASA  I 
  

 

 

1.    Imaginea care denumeşte un cuvânt ce începe cu litera „v” este: 

                                                
             a.                                  b.                             c.                              d. 

    a. a;                           b. b;                          c. c;                         d. d. 

 

2.    Cuvântul „primăvară” este format din: 

    a. 2 silabe;                b. 3 silabe;               c. 4 silabe;               d. 5 silabe. 

 

3.   Al treilea cuvânt din propoziţia Zambilele şi lalelele zâmbesc la soare.   

   este: 

    a. şi;                         b. lalelele;                c. zâmbesc;              d. la. 

 

4.   În cuvintele: _nalţi,  _nvăţătoare,  ur_,   _ncape lipseşte aceeaşi literă: 

    a. â ;                        b. a ;                         c. î ;                         d. i . 

 

5.    Propoziţia scrisă corect este: 

   a. Georgiţă are un ghiozdan nou. 

   b. Gheorghiţă are un ghiozdan nou. 

   c. Gheorghiţă are un gheozdan nou. 

   d. Ghiorghiţă are giozdan nou. 

6.    Propoziţia care nu se potriveşte anotimpului primăvara este: 

   a. Păsările călătoare se întorc. 

   b. Ghioceii au răsărit. 

   c. Pomii au înflorit. 

   d. Frunzele uscate cad la pământ. 

 

7.    Completează proverbul: Graba strică …. 

   a. voia bună;            b. omenia;                c. treaba;                  d. scaunul. 
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8.  Descoperă cuvântul nepotrivit în seria: capră, vulpe, urs, maimuţă,   

       sare, veveriţă. 

   a. capră;                    b. sare;                     c. maimuţă;             d. vulpe. 

 

9.   Semnul de punctuaţie care se pune la sfârşitul propoziţiei Unde mergeţi  

       în vacanţă este: 

   a. punctul;                                                  b. semnul întrebării;        

  c. semnul exclamării;                                 d. punct şi virgulă. 

 

10.  Răspunsul la ghicitoarea:   

 Are-un ac micuţ şi fin, 

 Zboară lin din floare-n floare, 

 Acul este cu venin 

 Şi polenu-i pe picioare! 

 

 a. albina;                 b. ariciul;                c. buburuza;            d. ţânţarul. 

 

 

Pentru a putea rezolva cerinţele, citeşte cu atenţie textul: 

 

La gimnastică 

 Gina merge împreună cu colegii ei la gimnastică, de trei ori pe săptă-

mână. Ei se pregătesc pentru un concurs important.  

 Geta şi Alina lucrează la paralele. Angela se suie ager pe bârnă. Marina 

îşi aşteaptă rândul la sărituri. Gicu şi Sergiu repetă la inele. 

 Copiii doresc să ocupe un loc fruntaş. 

 

11.  Titlul textului este: 

    a. La sală;                                                b. La gimnastică;           

   c. Concursul;                                           d. În sala de gimnastică.   

 

12.  Textul este format din: 

    a. 4 propoziţii;                                     b. 5 propoziţii;                  

   c. 6 propoziţii;                                     d. 7 propoziţii. 

 

13.  A doua propoziţie este formată din: 

        a. 7 cuvinte;       b. 6 cuvinte;            c. 5 cuvinte;          d. 4 cuvinte.  

 

14.  Cuvântul gimnastică se desparte corect în silabe: 

    a. gi-mna-sti-că;                                  b. gi-mnas-ti-că;         
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  c. gim-nas-ti-că;                                   d. gi-mn-as-ti-că. 

 

15.  În textul de mai sus, grupul de litere ge apare de: 

    a. 4 ori;              b. 5 ori;                    c. 6 ori;                 d. 7 ori. 

 

16.  Lucrează la paralele: 

       a. Marina;           b. Gicu şi Sergiu;     c. Angela;            d. Geta şi Alina. 

 

17.  Copiii se pregătesc pentru: 

    a. şcoală;            b. concurs;               c. turneu;              d. părinţi. 

 

18.  Întrebarea Cine repetă la inele? se potriveşte propoziţiei: 

   a. Geta şi Alina lucrează la paralele. 

   b. Angela se suie ager pe bârnă. 

   c. Gicu şi Sergiu repetă la inele. 

   d. Marina îşi aşteaptă rândul la sărituri. 

 

19.  Sensul/înţelesul opus al cuvântului suie este: 

        a. merge;            b. pleacă;                c. coboară;             d. vine. 

 

20.  Sensul/înţelesul asemănător al cuvântului ager este: 

       a. greoi;              b. sprinten;              c. fericit;               d. trist.   
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Răspunsuri corecte: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d c b c b d c b b a 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b d a c a d b c c b 
 

 


