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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA a II-a – 31 martie 2017   

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
• Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor. 

 
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte: 

 
STANDARD 

 
1. Titlul textului este:  

a. Ridichea; b. Ridichea uriaşă; c. Moşneagul; d. Moşneagul şi 
ridichea. 

 
2.  Ultimul cuvânt din a doua propoziţie este: 

a. El; b. plantat; c. ridiche; d. o. 
 
3.  Conform textului citit, ridichea crescuse: 

a. enormă; b. mare, mare; c. mică; d. roşie. 
 
4.  Cuvântul odată are: 

a. 2 silabe; b. 1 silabă; c. 3 silabe; d. 4 silabe. 
 
5.  Cine a plantat ridichea? 

a. moşneagul; b. nepoata; c. baba; d. şoricelul. 
 

 
6.  Din cuvântul                                   lipseşte silaba: 
 

a.  
 

b.  c.  d.  

 

7.  Înţelesul/sensul opus al cuvântului mare este: 
a. uriaş; b. mic; c. minunat; d. mijlociu. 

 

Ridichea uriaşă 
 
Era odată un moşneag. El a plantat o ridiche. 

Ridichea a crescut mare, mare. 
Ca să o scoată, moşul a cerut ajutor. Au venit 

să ajute: baba, nepoata, câinele, pisica şi şoarecele. 

ne –            – ta 

pa da ni poa 
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8.  În cuvântul plantat, sunetul [p] se aude: 
a. la începutul cuvântului; 
c. la începutul şi sfârşitul cuvântului;

b. la sfârşitul cuvântului; 
d. în interiorul cuvântului. 

 
9.  Cuvântul alintat din propoziţia Moşneagul are o nepoţică harnică. este: 

a. nepoţică; b. moşneag; c. hărnicuţă; d. are. 
 
10.  Propoziţia ascunsă în: Babavineînajutor. are: 

a. 4 cuvinte; b. 3 cuvinte; c. 5 cuvinte; d. 2 cuvinte. 
 
11.  În enunţul Era odată un moşneag. sunt         cuvinte formate din două silabe. 

a. 1; b. 3; c. 2; d. 4. 
 
12.  Cuvântul care nu denumeşte un singur obiect este: 

a. moşneagul; b. şoarecele; c. câinele; d. pisicile. 
 
13.  Pot înlocui cuvântul odată cu: 

a. niciodată; b. cândva; c. mereu; d. zilnic. 
 
14.  În textul citit sunt: 

a. 4 enunţuri; b. 5 enunţuri; c. 6 enunţuri; d. 7 enunţuri. 
 
15.  Nu a venit să ajute la scoaterea ridichii: 

a. pisica; b. nepoata; c. nepotul; d. câinele. 
 
16.  Citeşte cu atenţie enunţurile. Alege-l pe cel care nu este corect: 

a. El plantează o ridiche. 
b. Eu plantez o ridiche. 
c. Noi plantează o ridiche. 
d. Tu şi cu mine plantăm o ridiche. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17. Alege enunţul în care cuvântul mare are acelaşi înţeles cu cel din text:    

a. Anul acesta voi merge la mare. 
b. Pe plajă, la mare, nisipul este fin. 
c. Fratele meu este mai mare decât mine. 
d. Pe tata-mare îl cheamă Ion. 

 
18.  Răspunsul corect la întrebarea Cine l-a ajutat pe moşneag să scoată ridichea? este: 

a. baba, nepoata, pisica; 
b. câinele, şoarecele, pisica; 
c. baba, nepoata, pisica, şoarecele; 
d. baba, nepoata, câinele, pisica, şoarecele. 
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