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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 2013  

COMPER – COMUNICARE, CLASA I 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător. 
 
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

I. INIȚIERE 
 

Au fost odată un rege şi o regină care aveau trei fete. Ei le îndrăgeau foarte mult pe 
primele două născute, ce se numeau Portocalia şi Roşcata şi erau gemene. Amândouă erau 
frumoase şi deştepte, dar le lipsea bunătatea, în asta semănând întru totul cu părinţii lor, regele 
şi regina. 

Prinţesa mezină, mai mică cu trei ani decât surorile ei, se numea Rozeta: frumoasă şi 
binevoitoare în aceeaşi măsură, era pe cât de bună, pe atât de fermecătoare. Cum la botez naşa 
ei fusese Zâna Puternică, surorile ei Portocalia şi Roşcata o invidiau, căci ele nu avuseseră zâne 
drept naşe. 

(Contesa de Segur, Povestea prinţesei Rozeta) 
 

1. Câte fete aveau regele şi regina? 
a. una; b. două; c. trei; d. patru. 

    
2. Cea mai mică dintre prinţese se numea: 

a. Roza; b. Puternica; c. Roşcata; d. Rozeta. 
 
3. Portocalia şi Roşcata nu erau: 

a. deştepte; b. bune; c. frumoase; d. gemene. 
 
4. Încercuieşte ce nu se potriveşte: 

a. Rozeta era frumoasă. 
b. Rozeta era binevoitoare. 
c. Rozeta era rea. 
d. Rozeta era bună. 

 
5. Textul este format din … enunţuri. 

a. cinci; b. patru; c. șase; d. trei. 
 
6. În primele trei enunţuri sunt … cuvinte care conţin grupurile de litere ge, gi. Subliniază-le! 

a. șase; b. cinci; c.patru; d. trei. 
 
7. Cuvântul cu înţeles asemănător pentru mezină este: 

a. mare; b. mijlocie; c. mică; d. benzină. 
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8. Descoperă cuvântul nealintat! 

a. năşică; b. zână; c. fetiță; d. anișori. 
 
9. Cuvântul cu sens opus pentru frumoase este:  

a. drăguțe; b. urâte; c. deştepte; d. binevoitoare. 
 
10. Cu ajutorul silabelor că, me, toa, fer, re se poate alcătui cuvântul: 

a. fermecată; b. trecătoare; c. fermecător; d. fermecătoare. 
 

II. CONSOLIDARE 
 

11. Descoperă propoziţia în care cuvântul dar are alt înţeles decât cel din text! 
a. Vine, dar va sta puţin. 
b. Ce dar minunat am primit! 
c. Erau cuminţi, dar nu-i invidiau colegii. 
d. A desenat, dar nu a respectat tema. 

 
12. Cuvântul avuseseră este format din … silabe. 

a. patru; b. cinci; c. şase; d. şapte. 
 
13. Ultimul cuvânt din al treilea enunţ este: 

a. gemene; b. fermecătoare; c. regina; d. naşe. 
 
14. Delimitează cuvintele din propoziţia:  
 

RegeleşireginaleîndrăgeaufoartemultpePortocaliaşiRoşcata. 
 

Ai găsit ... cuvinte. 
a. zece; b. unsprezece; c. nouă; d. opt. 

 
15. Cuvintele frumoase, deştepte, zânele, fetele au în comun (seamănă prin):  

a. numărul de silabe şi litera finală; 
b. litera iniţială şi numărul de silabe; 
c. litera finală şi litera iniţială; 
d. numărul de silabe şi numărul de litere. 

 
III. STANDARD 

 
16. În cuvântul părinţii litera care se repetă de cele mai multe ori este: 

a. i; b. n; c. p; d. ț. 
  

17. Ce cuvânt nu se potriveşte în şirul: Portocalia, Roşcata, regina, Rozeta? 
a. Roşcata; b. regina; c. Rozeta; d. Portocalia. 

 
18. Naşa Rozetei se numea: 

a. Zâna; b. Puternica; c. Zâna Puternică; d. Naşa. 
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IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Enunţul incorect, scris cu termenii: o dată, odată este: 

1. Am cântat doar o dată pe scenă. 
2. 24 Ianuarie este o dată importantă. 
3. În acest sătuc a trăit odată un mare scriitor. 
4. Am sărit coarda numai odată. 

 
a. 4; b. 3; c. 2; d. 1. 

 
20. Citeşte cu atenţie enunţurile: 

1. Am luat acuarelele surorii mele. 
2. Ghiozdanul sorei mele nu este încăpător? 
3. Halatul surorii medicale este de un alb imaculat. 
4. Sorei mele îi curg lacrimi de ciudă. 

       Care este scris fără greşeli? (vezi formele: surorii, sorei) 
 

a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. 
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