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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 10 mai 2012  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA I 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 Cerinţele vor fi citite de învăţător 

 
 

1. În propoziţiile: 

 

 Ţonţonel este motanul Ancuţei. El are blăniţa moale şi tărcată. Parcă e un 
tigruleţ. Lăbuţele sale cu perniţe delicate îl ajută să calce pe nesimţite. Aşa înhaţă 
şoriceii neatenţi.  
 
litera „ţ” (mic de tipar) o întâlniţi de: 

a. de 7 ori;   b. de 8 ori;   c. de 9 ori;   d. de 10 ori. 

 

2. Imaginea care denumeşte un cuvânt ce începe cu sunetul „s” este: 

a.  b.   c.  d.  

 

3. Cuvântul care se formează cu literele o, f, r, s, i, c  este: 

a. cifră;   b. frică;   c. sfârşit;   d. fricos. 

 

4.  Cu ajutorul silabelor re, că, ra se obţine cuvântul: 

a. recăra;   b. cărare;   c. rarecă;   d. racăre. 

 

5. Cuvintele prezentate de imagini au în comun silaba: 

 
 

 
a. ta; b. chi; c. tu; d. ra. 

 

6. Cuvântul care nu a fost scris corect este: 

a. Corina; b. cuarne;      c. nor;        d. nume.     

 

7. Cuvântul care denumeşte mai multe obiecte este: 

a. brăţări;      b. poveste;   c. măr;    d. legumă. 
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8. Semnul de punctuaţie care se pune la sfârşitul propoziţiei „Ce frumoasă este povestea, bunico” 

este: 

a. punctul; b. semnul întrebării;   c. semnul exclamării;   d. punct şi virgulă. 

 

9. Fata cea mică din povestea „Sarea în bucate” îşi iubea tatăl ca: 

a. mierea;       b. zahărul;   c. piperul; d. sarea în bucate. 
 

10. Răspunsul la ghicitoarea:  E rotundă, colorată, 

                                                 Şi copiii nu-i rezistă, 

                                                 Fără ea, ora de sport 

                                                 Ar fi ora cea mai tristă.  

  este: 

a. plăcinta;     b. mingea;     c. coarda; d. cercul. 
 

 

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

Pisicuţa 
 

Cecilia avea o pisicuţă albă cu pete negre. Era tare jucăuşă. Toţi copiii o iubeau.  
Într-o zi a dispărut fără urmă. Cecilia îşi amintea de năzdrăvăniile ei şi ochii i se 

umpleau de lacrimi. Într-o dimineaţă, pe neaşteptate, pisicuţa a apărut. Nu era 
singură, ci urmată de patru pisoiaşi poznaşi. Ei se jucau veseli pe lângă mama lor.  

 
 

11. Textul vorbeşte despre: 

 

12. Pisicuţa Ceciliei era: 

 

13. Pisicuţa era urmată de: 

 

14. Textul este format din: 

a. 8 propoziţii;     b. 7 propoziţii;     c. 6 propoziţii; d. 5 propoziţii. 

 

15. Propoziţia „Cecilia avea o pisicuţă albă cu pete negre.” este formată din: 

a. 6 cuvinte; b. 7 cuvinte;       c. 8 cuvinte;        d. 9 cuvinte.     

 

16. Cuvântul „năzdrăvăniile” se desparte corect în silabe: 

a. năz-dră-vă-ni-i-le; b. nă-zdră-vă-ni-i-le;       c. năz-drăvă-ni-i-le;        d. năz-dră-vă-nii-le.     

 

17. Propoziţia care răspunde la întrebarea „Când a apărut pisicuţa?” este: 

a. Toţi copiii o iubeau. 

b. Era tare jucăuşă. 

c. Ei se jucau veseli pe lângă mama lor. 

d. Într-o dimineaţă, pe neaşteptate, pisicuţa a apărut. 

a. Cecilia;  b.  patru pisoiaşi;  c.  o pisicuţă; d.  un motan. 

a.  albă;  b.  albă cu pete negre;  c.  neagră cu pete albe; d.  albă cu dungi negre. 

a.  un motan;  b.  alte pisici;  c.  patru pisoiaşi; d.  doi pisoiaşi. 
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18. Sensul / înţelesul opus al cuvântului „veseli” este: 

a. bucuroşi; b. fericiţi;       c. urâţi;        d. trişti.     

 

19. Sensul / înţelesul asemănător al cuvântului „jucăuşă” este: 

a. dansatoare; b. vioaie; c. plimbăreaţă; d. nervoasă. 

 

20. Cuvintele care lipsesc în proverbul: „Pisica cu … nu prinde ….” sunt: 

a. zgardă, şoricei; b. clopoţei, şobolani; c. clopoţei, şoricei; d. fundă, şoricei. 
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