
 

Concursul judeţean de cultură generală 

,,AMICII ISTEȚI” 

Ediţia a II- a 

clasa I 

-etapa pe Cerc Pedagogic- 

16.04.2016 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii!  

 Durata probei: 60 minute 

 Se acordă 10 puncte din oficiu! 
 

Subiectul I 

 Alina și Simona sunt surori. Ele sunt eleve în clasa I. Vacanțele le petrec 

la bunici, la țară.  

1. În curtea bunicilor sunt 2 brazi, 2 meri, 3 pruni, 4 gutui şi 1 cais. Câţi pomi fructiferi sunt în 

curtea bunicilor? Bifează cu X varianta corectă. 

 12 13  10  9   

2. Peste 7 ani Alina va avea vârsta de 15 ani. Câți ani are acum fetița? Bifează cu X varianta 

corectă. 

 7 8  22  9   

3. La micul dejun fetele servesc ou fiert, pâine prăjită, lapte, gem, corn cu dulceață. Care dintre 

următoarele alimente este obținut de la văcuță ? Bifează cu X varianta corectă. 

 pâinea laptele  gemul  cornul        

4. În ograda bunicilor sunt 5 găini, 5 rațe, o vacă și un cal. Câte picioare sunt în ograda 

bunicilor? Bifează cu X varianta corectă. 

 10 12  28  26                 
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Profesor______________________ 
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1._________________ 

2._________________ 

 



5. Bunicul, bunica și cele două nepoate privesc florile din 

grădină. Câți ochi sunt îndreptați spre grădinița cu flori? 

Bifează cu X varianta corectă.  

 

8                   10   4   6  

  

6. Fetele iubesc florile. Alinei îi plac zambilele, lalele și 

narcisele. Simonei îi plac lăcrămioarele,  crizantemele și liliacul. Care dintre florile iubite de fete 

nu este floare de primăvară? Bifează cu X varianta corectă. 

narcisa    lăcrămioara                liliacul   crizantema                            

                  

7. Alina își întreabă sora: ,,Ce zi a fost ieri, dacă mâine este joi”? 

luni   miercuri     marți   duminică  

 

Subiectul II 

9. Bunicului îi place să verifice cunoștințele nepoatelor și le propune diverse probleme spre 

rezolvare. La câteva dintre ele, fetele nu găsesc soluția. Haideți să le ajutăm! 

Numerotați în ordine din trecut spre viitor, următoarele momente: 

 

mâine                         alaltăieri                       azi                        poimâine                            ieri 

 

 

10. Observă desenele şi completează cu A sau F , după cum este cazul: 

 

Şoricelul este mai greu decât mărul                      Şoricelul este mai uşor decât 4 cuburi. 

În loc de 4 cuburi putem pune un măr.                  Mărul cântăreşte cât 4 cuburi. 

            

 

 

 

 

 

 



11. În propozițiile de mai jos s-au strecurat câteva cuvinte care nu fac parte din poveștile 

cunoscute. Bifează propozițiile incorecte. 

 

În punguţa cocoșului din poveste erau 5 bani.  

Ursul a fost păcălit de vulpe.  

Gâscanul şi-a pierdut cojocul.  

Fata moşneagului era leneşă.   

Albă ca Zăpada a mușcat dintr-o pară otrăvită.   

 

12. Taie varianta greșită din fiecare propoziție: 

Fluierul/ Vioara este instrument de suflat. 

Conul/Ghinda este fructul stejarului. 

Am plecat împreună/înpreună cu prietenii mei la teatru. 

Emil are un prieten caratist/karatist. 

         

Subiectul III 

13. Să ne amintim rolul organelor! Taie varianta pe care o consideră incorectă.  

Pompează sângele .                                                      inima/stomac 

Ajută la respiraţie  .                                                      plămân/creier 

Coordonează întregul organism.                                  plămân/creier 

Elimină toxinele .                                                         rinichi/inima 

Prelucrează alimentele.                                                rinichi/stomac 
 

 

 

 

 


