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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23-27 MAI 2016 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 
 

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

 
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte: 

iV 
 

Vine vacanța! 
 

A sosit vara, anotimpul care ne aduce în dar vacanța mare. 
Chiva și Costache își fac planuri de vacanță. Costache va merge la 

mare. Va construi castele de nisip, iar seara va exersa la chitară. Chiva va 
merge la munte. În rucsac își va pune ghetele noi. 

Te așteptăm cu nerăbdare, vacanță dragă! 
 
 

STANDARD 
 
1. Titlul textului este: 

a. Vacanța! 
c. Vine vacanța! 

b. Vacanța de vară! 
d. Vacanța de iarnă!

    
2. Textul conţine: 

a. trei alineate; 
c. patru alineate; 

b. două alineate; 
d. cinci alineate. 

 
3. Ce anotimp ne aduce în dar vacanța mare ? 

a. iarna; 
c. primăvara; 

b. vara; 
d. toamna. 

 
4. Unde va merge Costache în vacanţă?   

a. la bunici; 
c. la munte; 

b. la mare;                 
d. la piscină. 

 
5. Unde va merge Chiva în vacanța de vară? 

a. la munte; 
c. la stână; 

b. în deltă; 
d. la mare.
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6. Seara, Costache va exersa la: 

a. saxofon; 
c. chitară; 

b. vioară; 
d. pian. 

 
7. Cuvântul scris corect este:  

a. rucsac; 
c. ecsercițiu; 

b. cserocs; 
d. egzamen. 

 
8.  Descoperă enumerarea în care toate cuvintele conțin grupuri de litere: 

a. Costache, Chiva, ghete, chitară; 
b. Costache, Chiva, exersează, chitară;     
c. Costache, Chiva, rucsac, ghete; 
d. Costache, Chiva, rucsac, exersează. 

                      

 
9. Separând cuvintele din Costachevamergelamare. vei obține enunţul: 

a. Chiva va merge la mare. 
b. Costache va merge la mare.  
c. Costache merge la mare. 
d. Costache va merge la munte. 

  

                                 
10. Găsește perechea greșită din cuplurile date! 

a. gheată – ghete; 
c. scoică – scoici; 

b. chitară – chitare; 
d. înghețată – înghețăți. 

 
11. Sensul opus al cuvântului mare este: 

a. mică; b. aproape; c. puțină; d. enormă. 
 
12. Alintat, cuvântul ghete devine:  

a. gheruțe; b. ghetele; c. ghetuțe; d. bocanci. 
 
13. Cuvântul care denumește un singur obiect este: 

a. ghete; b. castele; c. chitară; d. planuri. 
 
14. Enunţul potrivit imaginii este:   

a. Costache exersează la chitară. 
b. Chiva construiește castele de nisip.       
c. Costache construiește castele de nisip. 
d. Chiva merge la munte. 
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15. Găsește cuvântul scris greșit: 
a. eșire; b. nouă; c. ghiozdan; d. înghețată. 

 
16. Cuvântul nerăbdare se desparte corect în silabe: 

a. ne-răb-dare; 
c. ne-răb-da-re; 

b. nerăb-da-re; 
d. ne-ră-bda-re. 

 
 

EXCELENȚĂ 
  
17. Enunţul în care cuvântul mare are alt înțeles decât în text (Costache va merge la 

mare.) este: 
a. Mergem la mare. 
b. Îmi place să înot la mare. 
c. Am cumpărat o înghețată mare. 
d. La mare mă plimb cu vaporul. 

 
18. Combinând ultimele silabe din cuvintele: cândva, borcan, rață, vei obține 

cuvântul: 
a. vacanță; b. mare; c. munte; d. Costache. 

  
 

Întrebarea 
Răspunsul 

corect 
1 c 
2 a 
3 b
4 b 
5 a 
6 c 
7 a 
8 a 
9 b 

10 d 
11 a 
12 c 
13 c 
14 c
15 a 
16 c 
17 c 
18 a 

 


