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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2014 

COMPER – COMUNICARE, CLASA I 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător. 

 
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

I. INIȚIERE 
 

A fost odată un băiețel în clasa întâi. Înainte să înceapă școala, mama i-a cumpărat un penar 
frumos în care se aflau: un creion, o gumă, o riglă, un briceag și o ascuțitoare. Creionul și prietenii 
săi doreau din toată inima să-l ajute pe băiețel să învețe bine. Totuși, în drum spre școală, băiatul 
își rotea ghiozdanul prin aer cât îl țineau puterile, încercând să prindă fluturi.  

Chiar în noaptea aceea, pe când băiatul dormea, în penar s-a iscat un tărăboi nemaipomenit. 
La un moment dat, creionul, înlăcrimat tot, a fugit din penar. 

                                  (Zheng Yuanjie, Prietenii din penar) 
 
1. Textul conţine ... alineate: 

a. trei; b. două; c. patru; d. unul. 
    
2. Câte enunţuri cuprinde ultimul alineat? 

a. două; b. trei; c. patru; d. mai multe. 
 
3. Băiețelul era în clasa: 

a. a patra; b. a treia; c. a doua; d. întâi. 
 
4. Mama i-a cumpărat: 

a. o mașinuță; b. o jucărie; c. un penar; d. o carte. 
 
5. În drumul spre școală, băiatul rotea: 

a. creionul; b. penarul; c. ghiozdanul; d. briceagul. 
 
6. Creionul și prietenii săi doreau ca băiatul: 

a. să se joace; b. să învețe bine; c. să doarmă 
bine; 

d. să prindă 
fluturi. 

 
7. În penar s-a iscat: 

a. o furtună; b. o întrecere; c. un tărăboi; d. o joacă. 
 
8. Din penar a fugit: 

a. guma; b. briceagul; c. rigla; d. creionul. 
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9. Cu ajutorul silabelor cu, toa, re, ți, as, se poate alcătui cuvântul: 

a. ascuțire; b. ascuțitoare; c. ascuți; d. ascuțirile. 
 
10. Cuvântul cu sens opus pentru noaptea este: 

a. dimineața; b. seara; c. ziua; d. întuneric. 
 
 

II. CONSOLIDARE 
 

Era odată o vulpe foarte vicleană. Ea era tare flămândă și sta lungită într-un tufiș pe marginea 
drumului. Deodată a simțit miros de pește și, uitându-se, a văzut o căruță plină cu pește. 

                                  (Ion Creangă, Ursul păcălit de vulpe) 
 

11. Cuvântul: flămândă, este format din ... silabe: 
a. două; b. trei; c. patru; d. mai multe. 

 
12. Delimitează cuvintele din propoziția: Eraodatăovulpefoartevicleană. Câte cuvinte ai 

descoperit? 
a. cinci; b. opt; c. șase; d. șapte. 

 
13. În cuvântul drumului, litera care se repetă de cele mai multe ori este: 

a. m; b. r; c. d; d. u. 
 
14. Sensul/înțelesul opus al cuvântului plină este: 

a. multă; b. goală; c. îndesată; d. jumătate. 
 
15. Grupul de litere gi îl găsim în textul de mai sus de:  

a. două ori; b. trei ori; c. patru ori; d. niciodată. 
 
 

III. STANDARD 
 
16. Cu ajutorul cuvintelor: cărat, vizuină, a, tot, vulpea, în, peștele se poate forma propoziția: 

a. Peștele a cărat în vizuină. 
b. Vulpea a cărat tot peștele. 
c. Vulpea a cărat tot peștele în vizuină. 
d. Vulpea a cărat în vizuină. 
  

17. Enunțul incorect, scris cu termenii odată/o dată este: 
a. În acest loc a trăit odată Ion Creangă. 
b. 1 Decembrie este o dată importantă. 
c. Am luat doar o dată notă mică. 
d. Veți repeta numai odată cântecul. 

 
18. Care este cuvântul cu înțeles asemănător pentru vicleană? 

a. mândră; b. păcălită; c. hoață; d. cinstită. 
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IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Citește cu atenție enunțurile: 

a. Gelu aluat acuoarelele lui Georgiana. 
b. Gelu a loat acorelele Giorgianei. 
c. Gelu a luat acuarelele Georgianei. 
d. Gelu a loat acorelile Georgianei. 

 Care este scris fără greșeli? 
 
20. Combinând ultimele silabe din cuvintele: zice, marea, geantă, vei obține cuvântul: 

a. tace; b. ceată; c. urcată; d. tăcerea. 
 
 
 

GRILA DE NOTARE 
 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rezultat b a d c c b c d b c 

 
Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Rezultat b c d b a c d c c d 

 
 


