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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013  

COMPER – COMUNICARE, 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 enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

I. INIȚIERE 
 
1. Imaginile de mai jos arată obiecte care încep cu sunetul: 

 

   
a. a; b. e; c. m; d. n. 

 
 
2.  Imaginea ce nu arată un cuvânt care se termină cu sunetul e este: 

    

a. prima imagine;  
c. a treia imagine; 

b. a doua imagine;  
d. ultima imagine. 

 
 
3.  Sunetul: 

a. se vede; b. se citește; c. se aude; d. se scrie. 
 
 
4.   Al treilea cuvânt din propoziția Ina are mere mari. este: 

a. are; b. mere; c. Ina; d. mari. 
 
 
5.  Cenușăreasa era: 

a. leneșă; b. rea; c. harnică; d. mincinoasă. 
 
 
6.  Cuvântul din patru silabe al seriei: (1) cal, (2) rac, (3) lalele, (4) vrăjitoare are numărul: 

a. (2); b. (4); c. (1); d. (3). 
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7.  În cuvântul liliecii, litera care apare de cele mai multe ori este:   
a. i; b. l; c. e; d. c. 

 
 
8.  Suntem în ................... noiembrie. 

a. săptămâna; b. ziua; c. luna; d. anul. 
 
 
9.  Cuvântul macara este scris cu: 

a. 6 litere; b. 5 litere; c. 4 litere; d. mai multe. 
 
 
10.  Imaginea care arată o propoziție formată dintr-un singur cuvânt este: 

A 

 

B 

 

C D 
 

 

a. imaginea B; b. imaginea C; c. imaginea D; d. imaginea A. 
 
 

II. CONSOLIDARE 
 
 
11.  Câte cuvinte din șirul: pere, zmeură, penar, mure, caise, morcovi reprezintă nume de fructe? 

a. 3;     b. 4;     c. 1; d. 2. 
 
 
12.  Cuvântul care se poate forma cu toate literele a, i, n este: 

a. ani;     b. inima;     c. ai; d. mai. 
 
 
13.  Cuvintele sunt formate din: 

a. propoziții;     b. silabe;     c. enunțuri; d. numere. 
 

 
14.  Pentru a forma un alt cuvânt, poți adăuga la cuvântul ac una din literele: 

a. u;  b. n;  c. m; d. a. 
 
 
15.  Propoziția în care toate cuvintele încep cu aceeași literă este: 

a. Ana are ac. 
b. Maria e mama mea. 
c. Iri ia mere. 
d. Nae nu e nun. 
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III. STANDARD 

 
 
16.  Cuvântul carte are: 

a. 2 silabe, 4 litere; 
b. 3 silabe, 5 litere; 
c. 2 silabe, 5 litere; 
d. 1 silabă, 6 litere. 

 
   
17.  Scufița-Roșie nu s-a întâlnit cu: 

a. bunica; b. vânătorul; c. lupul; d. prințul. 
 
   
18.  Fără primele două silabe, cuvântul MARIANA devine: 

a. RIANA; b. ARIANA; c. ANA; d. MARIA. 
 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
 
19.  Scrierea corectă a propoziţei AnaecuMaria. este:  

a. An aecu Maria. 
b. Ana e cu Maria. 
c. Anae cuMaria. 
d. Ana nu e cu Maria. 

 
 
20.  Propoziția care nu se potrivește cu imaginile de mai jos este:  

a. Ana pictează un măr. 
b. Copilul cântă. 
c. Avionul zboară.  
d. Mirela e cu Maria. 
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