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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 6 IUNIE 2012  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA I 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute  

 Cerinţele vor fi citite de învăţător 

 
 

1. În cuvintele „ca_pion, cu_pără, bo_boane, î_bracă” lipseşte litera: 

a. n;   b. m;   c. r;   d. i. 

 

2. Cuvintele „tramvai, trotinetă, tren, trăsură, troleibuz.” se aseamănă prin:  

a. litera 

iniţială;   

b. litera finală;   c. număr de 

litere;   

d. număr de 

silabe. 

 

3. Imaginea care denumeşte cuvântul cu cel mai mic număr de silabe: 

 

a.  b.   c.  

 

d.  

 

4.  Observând regula, cuvântul care se potriveşte în propoziţia „Vineri vine vărul vostru… .” este: 

a. Marius;   b. Ion;   c. Valeria;   d. Victor. 

 

5. Întrebarea potrivită pentru propoziţia „Maria are ciuboţele roşii.” este: 

a. Unde pleacă Maria? 

b. Când se întoarce Maria? 

c. Ce fel de ciuboţele are Maria? 

d. De unde a cumpărat Maria ciuboţelele? 

 

6. Propoziţia în care cuvântul „toc” are înţeles de instrument de scris este:  

a. Eu toc ceapa. 

b. Alina are pantofi cu toc. 

c. El scria cu un toc. 

d. Bunica pune ochelarii în toc. 

 

7. Cuvântul care denumeşte un singur obiect este: 

a. tramvai;      b. autobuze;   c. biciclete;    d. trotinete. 

 

8. Semnul de punctuaţie care se pune la sfârşitul propoziţiei „Respectă regulile de comportare în 

mijloacele de transport” este: 

a. punctul; 

b. semnul întrebării;   

c. semnul exclamării; 

d. punct şi virgulă. 
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9. Ordinea alfabetică a cuvintelor „vapor, barcă, bicicletă, avion, tren, submarin”, ţinând cont  

de litera iniţială, este:  

a. avion, bicicletă, barcă, submarin, tren, vapor; 

b. avion, barcă, bicicletă, submarin, tren, vapor;  

c. avion, barcă, bicicletă, tren, submarin, vapor; 

d. avion, barcă, bicicletă, submarin, vapor, tren. 

 

10. Boierul, din povestea „Punguţa cu doi bani”, se plimba cu: 

a. caleaşca;     b. căruţa;     c. trăsura; d. maşina. 

 
 

Pentru a putea rezolva cerinţele următoare, citeşte cu atenţie textul: 

 
O călătorie printre stele 

 
Costache primeşte în dar de la tatăl său macheta unei rachete. Seara 

construiesc împreună racheta. 
Adoarme cu gândul la ea. Deodată, cineva îi şopteşte la ureche: 
— Costache, eşti pregătit? Haide, intră în rachetă! 
Cât de minunat este să călătoreşti printre stele! Ocoleşte una mare şi 

strălucitoare, lasă în urmă una mică cu formă ciudată. De acolo vede şi 
Pământul. E emoţionat. Accelerează… 

Deodată aude un ţârâit puternic. Era ceasul deşteptător. 
— Ce păcat! 

 
 

11. Titlul textului este:  

a. Visul lui 

Costache; 

b. Racheta; c. Cadoul; d. O călătorie 

printre stele. 

 

12. Costache primeşte un cadou de la:  

a. mama;     b. tata;     c. colegii lui; d. sora sa. 

 

13. Băiatul călătoreşte cu racheta:  

a. printre stele; b. până la Lună;     c. în Cosmos; d. la bunici. 

 

14. Este trezit din somn de:  

a. clopoțel; b. ceasul 

deşteptător;     

c. mama; d. tata. 

 

15. Propoziţia „Adoarme cu gândul la ea.” este formată din: 

a. 3 cuvinte; b. 4 cuvinte;       c. 5 cuvinte;        d. 6 cuvinte.     

 

16. Din cuvintele „Costa _ , ma _ ta, ure _” lipseşte grupul de litere: 

a. ce; b. ci;       c. ghe;  d. che.     
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17. Sensul / înţelesul opus al cuvântului „puternic” este:  

a. mare; b. înalt;   c. slab;  d. gras. 

 

18. Sensul / înţelesul asemănător al cuvântului „strălucitoare” este: 

a. luminoasă; b. frumoasă;       c. ştearsă;        d. întunecată.     

 

19. În seria „avion, elicopter, tren, rachetă, balon” cuvântul care nu se potriveşte este: 

a. avion; b. elicopter; c. tren; d. rachetă. 

 

20. Răspunsul la ghicitoarea: U, u, u şi plec acum 

    Cu vagoane merg la drum; 

    Fug pe şine, stau în gară 

    Şi te duc întreaga ţară. 
 

a. avionul; b. trenul; c. tramvaiul; d. troleibuzul. 
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