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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 22 MAI 2017 

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 
 

Se uitară în sus. 
Culcuşită între două ramuri, căsuţa din copac. Pe fundalul cerului 

înnorat, părea întunecată şi singuratică. 
De căsuţă era atârnată o scară de frânghie. Se legăna şi ea în 

bătaia vântului. 
În căsuţa din copac stăpâneau frigul şi umezeala. 

(M.P. Osborne, Comoara piraţilor) 
 

STANDARD 
 
1. Titlul cărţii din care a fost preluat textul este: 

a. Comoara; 
c. Comoara piraţilor; 

b. Căsuţa din copac; 
d. Piraţii. 

    
2. Textul conţine: 

a. patru alineate; 
c. un alineat; 

b. trei alineate; 
d. cinci alineate. 

 
3. Penultimul alineat are        enunţuri: 

a. 1; b. 2; c. 0; d. 3. 
 
4. Căsuţa din copac era culcuşită: 

a. în copac; 
c. pe cer; 

b. în frunziş; 
d. între două ramuri. 

   
5. Căsuţa părea: 

a. legănată; 
c. friguroasă; 

b. înnorată; 
d. întunecată şi singuratică. 
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6. De căsuţă era atârnat/ă: 

a. o scară; 
c. copacul; 

b. un leagăn; 
d. o ramură. 

 
7. În căsuţă stăpâneau:  

a. singurătatea şi umezeala; 
c. întunericul şi frigul; 

b. frigul şi umezeala; 
d. frigul, umezeala şi cerul. 

 
8. Cu ajutorul silabelor: 

     tu       în      tă      ne      ca . 
 se poate scrie cuvântul: 

a. întunecat; 
c. întunecată; 

b. întuneric; 
d. întunecate. 

 
9. Propoziţia Se legăna şi ea în bătaia vântului. este alcătuită din: 

a. şapte cuvinte; 
c. opt cuvinte; 

b. cinci cuvinte; 
d. şase cuvinte. 

 
10. Cuvântul înnorat se desparte corect în silabe: 

a. î-no-rat; b. în-no-rat; c. în-norat; d. în-no-ra-t. 
 
11. Cuvântul alintat în text este: 

a. culcuşită; b. căsuţa; c. fundalul; d. întunecată. 
 
12. Descoperă enumerarea în care toate cuvintele conţin grupuri de litere:  

a. frânghie, cerul, ger, chiuvetă; 
b. frânghie, cerul, fragă, cercel; 
c. frânghie, cerul, fărâme, clape; 
d. frânghie, cerul, chirie, carnet. 

 
13. Una/multe:  ramură / ___________ 

a. ramura; b. rămurică; c. ramuri; d. rămuros. 
 
14. Cuvântul scris corect este:   

a. înorat; b. înnodat; c. înpărat; d. înbrăcat. 
 
15. Sensul/înţelesul opus al cuvântului umezeală este: 

a. ud; b. uscăciune; c. umed; d. urât. 
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16. Nu poţi înlocui cuvântul frânghie cu: 

a. funie; b. frânge; c. sfoară; d. fir lung şi gros. 
 

EXCELENȚĂ 
  
17. În al treilea alineat al textului sunt        cuvinte formate dintr-o singură silabă: 

a. 5; b. 8; c. 7; d. 9. 
 
18. Cuvântul excursie are: 

a. 8 litere, 9 sunete; 
b. 8 litere, 8 sunete; 
c. 9 litere, 9 sunete; 
d. 8 litere, 7 sunete. 

  
 
 



 
 

 

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa Naţională – 2016-2017, Clasa I 
Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 

4/4 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 22 MAI 2017 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 

BAREM DE CORECTARE: 

 
 

ITEM RĂSPUNS PUNCTAJ 
1 c 5 
2 a 5
3 b 5 
4 d 5 
5 d 5 
6 a 5 
7 b 5
8 c 5
9 a 5
10 b 5
11 b 5
12 a 5
13 c 5 
14 b 5 
15 b 5 
16 b 5 
17 c 10 
18 a 10 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 26 MAI 2017 

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 
 

Penarul Georgianei 
 

Georgiana este elevă în clasa întâi. Ea este foarte ordonată și 
sârguincioasă la școală.  

Cu ocazia sărbătoririi zilei ei de naștere, a primit de la bunici un 
penar multicolor. În acesta, fetița are: două creioane ascuțite, un stilou 
harnic, o radieră roz, o ascuțitoare neobosită, o riglă, un pix roșu și 
multe creioane colorate magice. Toate obiectele sunt frumos aranjate 
în compartimentele lor. 

Doamna învățătoare o laudă mereu pe Georgiana pentru ordinea 
din penarul și ghiozdanul ei. Rezultatele ei școlare sunt foarte bune. 

Voi ce fel de penar aveți? 
 

 
STANDARD 

 
1. Titlul textului este: 

a. Ghiozdanul Georgianei; 
c. Penarul fetiței; 

b. Penarul Georgianei; 
d. Creioanele Georgianei. 

    
2. Textul conţine: 

a. trei alineate; 
c. cinci alineate; 

b. două alineate; 
d. patru alineate. 

 
3. Ce fel de elevă este Georgiana? 

a. foarte atentă și harnică; 
b. politicoasă și miloasă; 
c. foarte ordonată și sârguincioasă; 
d. foarte dezordonată și leneșă. 
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4. Din partea cui a primit fetiţa un penar?   
a. a părinților; b. a bunicilor; c. a prietenilor; d. a colegilor. 

 
5. Cum era penarul Georgianei? 

a. argintiu; b. multicolor; c. roșu; d. albastru. 
 
6. Ce obiecte avea fetița în penar? 

a. două creioane fără vârf, un stilou harnic, o radieră roz, o ascuțitoare neobosită, 
o riglă și multe creioane colorate; 

b. două creioane ascuțite, un stilou harnic, o radieră roz, o ascuțitoare neobosită, 
o riglă, un pix roșu și multe creioane colorate magice; 

c. creioane, stilouri, radiere, ascuțitoare, rigle și creioane; 
d. carioci, pixuri, o radieră,  ascuțitori, o riglă și creioane. 

 
7. Propoziția Georgiana este elevă în clasa întâi. este alcătuită din:  

a. patru cuvinte; 
c. șase cuvinte; 

b. cinci cuvinte; 
d. șapte cuvinte. 

 
8. Cuvântul ghiozdanul are: 

a. două silabe; 
c. trei silabe; 

b. o silabă; 
d. patru silabe. 

 
9. Cuvântul care conține două grupuri de litere este: 

a. Georgiana; b. ghiozdanul; c. bunici; d. sârguincios. 
 
10. Cuvântul nepotrivit pentru seria de cuvinte: școală, ea, două, bunici (atenție la 

grupurile de sunete!) este: 
a. ea; b. şcoală; c. două; d. bunici. 

 
11. Cuvântul care nu denumește un singur obiect este: 

a. penar; b. creioane; c. fată; d. ghiozdan. 
 
12. Cuvântul cu același înțeles ca al cuvântului  elevă  este:  

a. școlăriță; b. școlar; c. fată; d. soră. 
 
13. Sensul (înțelesul) opus al cuvântului ordonată este: 

a. atentă; b. harnică; c. miloasă; d. dezordonată. 
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14. Identifică propoziția în care se vorbește despre o fetiță cu un comportament opus 
comportamentului Georgianei:   
a. Maria are mereu jucăriile împrăștite peste tot în camera ei. 
b. Oana aranjează păpușile la locul lor după joacă.                                               
c. Corina face curat în căsuța păpușii mereu. 
d. Norica își așază cărțile și caietele frumos pe birou.

 
15. Forma alintată a cuvântului fată este: 

a. fețișoară; b. fetiță; c. păpușică; d. surioară. 
 
16. Combinând literele inițiale ale cuvintelor: ascuțitoare, laudă, lor, elevă, la, ei vei 

obține cuvântul: 
a. lanternă; b. lalele; c. ascuțitoare; d. penare.

 
 

EXCELENȚĂ 
  
17. Cuvântul pix are: 

a. trei litere, trei sunete; 
b. trei litere, patru sunete; 
c. trei litere, două sunete; 
d. patru litere, trei sunete. 

 
18. Explicația corectă a cuvântului multicolor este: 

a. colorat în alb și negru; 
b. colorat în roșu; 
c. colorat în culori variate (diferite); 
d. colorat în albastru. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 26 MAI 2017 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 

BAREM DE CORECTARE: 

 
 

ITEM RĂSPUNS PUNCTAJ 
1 b 5 
2 d 5
3 c 5 
4 b 5 
5 b 5 
6 b 5 
7 c 5
8 c 5
9 a 5
10 d 5
11 b 5
12 a 5
13 d 5 
14 a 5 
15 b 5 
16 b 5 
17 b 10 
18 c 10 
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