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CONCURS  JUDEŢEAN DE CULTURĂ GENERALĂ 

AMICII  ISTEŢI 
Ediţia a II-a 

16.04.2016 

CLASA PREGĂTITOARE 

PAGINA SUPRAVEGHETORULUI 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în desfășurarea concursului! 

 

IMPORTANT! 

Vă rugăm să respectați indicațiile organizatorilor și să citiți elevilor cerințele corect, clar și coerent. 

Se citesc cerințele pentru fiecare exercițiu în parte, completând cu indicațiile de rezolvare (ceea ce este 

boldat pe ,,pagina supraveghetorului”) 

 

Mă bucur să te revăd, amice! Ești pregătit pentru o nouă provocare? 

Pentru că este primăvară, te invit la o plimbare prin natură. Fii atent, observă și răspunde corect la toate 

întrebările! ( se accentuează cuvântul ,,primăvară” ) 

PARTEA I 

1. S-a anunțat că astăzi va fi o vreme frumoasă, potrivită pentru plimbare. Care este simbolul corespunzător? 

Te rog, să pui  X în cerculețul imaginii potrivite! 

2. Trebuie să mă îmbrac potrivit dar nu sunt hotărât cu ce. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le port? Te 

rog, să pui  X în cerculețul imaginii potrivite! 

3. Ca să ajungem în parc, trebuie să  traversăm o stradă foarte circulată. Cum este corect să traversăm? Te 

rog, să pui  X în cerculețul imaginii potrivite! 

4. Păstrăm curățenia parcului și respectăm plantele. Alege imaginea corectă! Te rog să pui  X în cerculețul 

imaginii potrivite! 

PARTEA A II-A 

5. În apropierea parcului un vânzător și-a expus marfa: fructe și legume. 

 -  identifică fructul a cărui denumire  este  format dintr-o silabă, apoi pune X în dreptul imaginii potrivite! 

-   pentru a face o salată, o doamnă a cumpărat câteva legume. Căte legume sunt în total? Pune X în dreptul 

numărului corect! 

6. Prietenul meu nu îl pronunță corect pe C. Să-l ajutăm! Unde se aude sunetul C în cuvintele date? 

Colorează cerculețul corespunzător sunetului C ! 

7. Este foarte frumos în parc. Fluturii se joacă așezându-se câte 2 pe fiecare floare. Pe câte flori se vor așeza 

fluturii aceștia?  Pune X în dreptul numărului corect! 

8. La locul de joacă, se află următoarele lucruri. Cum se numesc ele? Taie cu o linie cuvântul care nu se 

potrivește imaginii. 

9. Am cumpărat 3 înghețate pentru mine și prietenii mei. Câți lei mi-au rămas dacă la început aveam 10 lei?  

Pune X în dreptul numărului corect!  
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PARTEA A III-A 

10.   E timpul să ne despărțim. Îți multumesc că ai fost alături de mine în această zi. Înainte de plecare, te 

rog să răspunzi la ghicitoare ! Scrie litera care lipsește pentru fiecare cuvânt. Când ai terminat, mai 

scrie-le încă o dată în căsuțele date. Vei descoperi răspunsul la ghicitoare! 

 

 

 

 


