
1

 
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa I – 2021-2022, Clasa I 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA I – 21 ianuarie 2022 
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

CLASA I 
 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  

Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor. 

 
Ascultă cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte. 

 

STANDARD 
 

1. Câte silabe are cuvântul cărare? 
a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. 
 

2. Litera iniţială a cuvântului reprezentat de imagine este: 
a. m; b. c; 
c. u; d. e. 
 

3.  În cuvântul cămilă se aud, în ordine, sunetele: 
a. m, i, ă, l, ă, c; b. l, ă, m, i, c, ă; c. c, ă, m, i, l, ă; d. ă, m, i, l, ă, c. 
 

4. Varianta în care cuvintele sunt despărţite corect în silabe este: 
a. ur-s, ca-nar, lu-mi-nă; b. urs, c-a-nar, lu-mi-nă; 
c. urs, ca-nar, lu-mi-nă;  d. urs, ca-nar, l-u-m-i-nă.  
 

5. În cuvântul ramură, sunetul [u] se aude în silaba cu numărul:  
a. 1; b. 2; c. 3; d. 4.  
 

6. Dacă ordonezi toate literele amestecate     , vei obține cuvântul: 
a. măr; b. rar; c. mărar; d. rară. 
 

7. În enunţul Ana e mama Marei., al patrulea cuvânt este:  
a. Ana; b. mama; c. e; d. Marei. 
 

8. Cuvântul care completează enunţul Ina ia o . este:  
a. ia; b. ie; c. ei; d. ea.  
 

9. Cuvântul care denumeşte un singur obiect este:  
a. mame; b. cornuri; c. rame; d. cana. 
 

 

mărar
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10. Eu scriu unul pentru cuvintele corn și număr, iar tu vei alege varianta corectă pentru mai multe. 
a. corn, număr; b. număr, cornuri; c. numere, corn; d. cornuri, numere. 
 

11. Ce cuvânt nu se potrivește în seria alună, măr, corn, ananas, mură, nucă?  
a. corn; b. alună; c. nucă; d. ananas.  
 

12. Dacă înlături prima silabă a cuvântului marama, obții cuvântul: 
a. arama; b. ram; c. mare; d. rama.  
 

13. Enunţul în care cuvintele încep cu aceeaşi literă este:  
a. Alina are alune.  b. Ion are un măr.  c. Lina e mare.  d. Relu e mic. 
 

14. Propoziţia formată din cinci cuvinte este:  
a. Lina ia un măr mare.  b. Rică e marinar. 
c. E ora unu.  d. Lili are o nucă.  
 

15. Dacă pui corect spațiile în propoziția Ricăelaoră., câte cuvinte vei obține? 
a. 2; b. 3; c. 4; d. 5.  
 

16. Câte cuvinte sunt scrise greșit în seria maria, ion, mecanic, Lili, noi? 
a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Citește replicile din balonașe. Câte formule de salut ai identificat? 

 
 

a. 5; b. 4; c. 3; d. 2. 
 

18. Odinea corectă a cuvintelor din propoziție se află în varianta: 
 

nou. un Ionică camion are 

1 2 3 4 5 
 

a. 2, 4, 1, 5, 3; b. 4, 2, 1, 5, 3; c. 4, 1, 2, 5, 3; d. 3, 5, 2, 4, 1.  
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 

MINI E LA MARE. 

BUNĂ
DIMINEAȚA! 

BUNĂ SEARA!

BUNĂ! SALUT! 




