
 

Concursul judeţean de cultură generală 

,,AMICII ISTEȚI” 

Ediţia a II- a 

clasa I 

-etapa locală- 

20.02.2016 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii!  

 Durata probei: 60 minute 

 Se acordă 10 puncte din oficiu! 

 Se acceptă scrierea de mână sau de tipar (la alegerea elevului). 
 

Partea I 

 

 Elena, Ana, Lăcrămioara și Valentina sunt prietene. Sâmbăta se întâlnesc la locul de 

joacă pentru a se relaxa. Acolo povestesc, rezolvă împreună diverse probleme, se sfătuiesc. 

    

1. Elena are  doi frați  și două surori. Câți copii sunt în familie? Bifează căsuța care indică 

răspunsul corect. 

         2                                               3                                      4                 5 

 

2. Valentina are 8 bomboane. Ana ia două, Elena ia una, iar Lăcrămioara una. Câte 

bomboane are Ana?: 

 6                                                    4                                   2                                        1 

Numele ______________________ 

 

Prenumele____________________ 

 

Clasa ________________________ 

 

Profesor______________________ 

 

Supraveghetor 

1._________________ 

2._________________ 

 



 

3. Elena este născută în luna mai. Luna mai este luna  

anotimpului: 

         vara primăvara 

         iarna toamna 

 4. Cele patru prietene discută despre sunete. Valentina 

spune că sunetul se scrie, Ana e de părere că acesta se 

desenează, Lăcrămioara susține  că se pronunță și se aude iar Elena e convinsă că se vede. 

Care este varianta corectă?  

        Sunetul se scrie.                                                                                  Sunetul se desenează. 

        Sunetul  se pronunță și se aude.                                                           Sunetul se vede. 

 

5.  Lăcrămioara desenează steagul țării noastre. Le spune fetelor despre culorile folosite că 

sunt culori: 

        primare calde 

     

        reci binare  
 

6. Care dintre următoarele alimente nu este obținut din plante? 

 

         gem                      pâine                                ulei                      ouă 
 

Subiectul II 

 

1. Prietenele joacă ,,Adevărat sau Fals”. Descoperă și tu valoarea de adevăr a propozițiilor 

propuse de ele. Notează cu A propozițiile adevărate și cu F propozițiile false.  

       Fructele și legumele conțin vitamine. 

        Dulciurile sunt alimente sănătoase. 

        La violență se răspunde cu violență. 

        Cina este masa de dimineață. 

 

 



2.  Fiecare fetiță propune celorlalte să completeze câte un șir cu încă două numere. 

Completează și tu șirurile date: 

  3,   5,   7, ___, ___ 

14, 16, 18, ___, ___ 

30, 27, 24, ___, ___ 

29, 23,17, ___, ___ 

3.  Ana a adus cu ea câteva cartonașe din jocul ,,Fructe și legume”. Fetița își roagă amicele 

să o ajute să recunoască ce anume consumăm de la legume. O ajutăm și noi? Taie de pe 

listă legumele de la care nu consumăm partea indicată:  

         

   

   

 

 

               

4. Valentina vrea să stabilească anotimpul în care au loc unele evenimente. Scoate 

carnețelul și completează cu ajutorul celorlalte fete. Crezi că le poți ajuta și tu? 

Completează cu anotimpul în care se petrec evenimentele: 

Mărțișorul 

 

 Ziua copilului 

 

 

Prima zi de 

școală 

 

 Ziua Națională a 

României 

 

 

 

 

FRUCTUL 

- roșie 
- ardei 
- salată 
- vânătă 
- castravete 
 

FRUNZELE 

- salată 
- ridiche 
- varză 
- spanac 
- ardei 

RĂDĂCINA 

- morcov 
- spanac 
- gogoșar 
- pătrunjel 
- țelină 
 



 

5. Elena le propune prietenelor jocul ,,Descoperă cuvinte”. Ajută-le pe fete să găsească 

patru cuvinte care să conțină fiecare, de două ori, litera ,,a” . Scrie pe spațiul dat exemplele 

găsite de tine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul III  

 

1. Pe fiecare rând s-a strecurat un intrus. Taie cu o linie cuvântul care nu se potrivește.  

 albină, muscă,  viespe , elefant,  ;          

miel, ied, mânz, viţel , măr ; 

 apa, arici, mere, acul, ; 

cană, care, carte, casă; 

 


