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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 24-25 aprilie 2015  

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 răspunsul corect: 
 
 

 
Bambi 

 
Bambi e un pui de cerb. El e mic, blând şi simpatic. 

Descoperă lumea cu ajutorul prietenului său, Bocănilă. 
Acesta este un iepuraş curios şi vesel. 

Cei doi trăiesc în pădure, alături de celelalte animale. 

 
 

STANDARD 
 
1. În această imagine este: 
 

 
 

a. Bocănilă; b. un cerb; c. un iepuraş; d. Bambi.
 
2.  Titlul textului este: 

a. Bocănilă; b. Cerbul; c. Bambi; d. Iepurele.
 
3.  În text sunt ... cuvinte care conțin grupuri de litere: 

a. trei; b. patru; c. cinci; d. şase.
 
4.   Ultimul cuvânt din prima propoziţie este: 

a. simpatic; b. cerb; c. animale; d. vesel.
 
5.  Cuvântul prietenului are … silabe: 

a. trei; b. două; c. cinci; d. patru. 
 
6.  Bambi nu era: 

a. mic; b. blând; c. simpatic; d. elev.
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7.  Curios și vesel era: 
a. un arici; b. un iepuraş; c. un vulpoi; d. Barbu. 

 
8.  În propoziția ascunsă Bambinupoatealerga. sunt: 

a. două cuvinte; b. trei cuvinte; c. patru cuvinte; d. cinci cuvinte. 
 
9.  Ce silabă îi lipseşte cuvântului sim ___ tic? 

a. te b. ţi c. pa d. ne 
 
10.  Bambi scrie litera cu care începe fiecare cuvânt, în ordinea imaginilor:  

  

 

 
  

 Literele scrise sunt: 
a. a, s, p, f; b. p, s, a, f; c. f, a, s, p; d. p, f, a, s. 

 
11.  Lui Bocănilă îi place:  

   

a. b. c. d.
 
12.  Sensul/înțelesul opus al cuvântului vesel este: 

a. tristă; b. bucuros; c. trist; d. veselă. 
 
13.  Citește cu atenție enunțurile: 

a. Un iepuraşi întâlneşte un arici. 
b. Îmi doresc doi iepuraş albi. 
c. Doar un iepuraşi este gri. 
d. Sandu a primit un iepuraş. 
 

Care este scris fără greșeală? 
              

 
14.  În cuvântul acesta, sunetul „a” se aude: 

a. la mijloc și la sfârșit;     
c. la început și la sfârșit;     

b. la început și la mijloc; 
d. nu se aude. 

 
15.  „Alintă” cuvântul animal! 

a. animale; b. animăluţ; c. animăluţe; d. animalele. 
 

16.  În prima propoziţie din textul dat sunt ... cuvinte formate dintr-o silabă. 
a. cinci; b. două; c. trei; d. patru. 
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EXCELENȚĂ 

 
17.  Răspunsul corect la întrebarea Unde trăiesc cei doi prieteni? este: 

a. Cei doi trăiesc cu părinţii lor într-o poieniţă. 
b. Cei doi prieteni trăiesc laolaltă cu o vulpiţă şi un lup. 
c. Cei doi trăiesc în pădure, alături de celelalte animale. 
d. Cei doi trăiesc alături de celelalte animale, la marginea pădurii. 

 
18.  Într-una din propozițiile de mai jos, cuvântul pui are alt înțeles decât cel din text. În care? 

a. Din cuib a căzut un pui de vrabie. 
b. Trebuie să pui penarul la loc. 
c. Anca are doi pui de curcă. 
d. Cloşca a scos mulţi pui. 
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