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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA a II-a – 18 martie 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. Alege varianta în care sunt redate corect inițialele de la numele copiilor din imaginile de mai 

jos: 
a. n, m, i, r; b. n, m, I, R; c. N, M, I, R; d. N, M, i, r . 

 

    
 

 
2. Cu ajutorul literelor amestecate a, n, ă, M, i, l poți forma cuvântul:  

a. Mălani; b. Milană; c. Mălina; d. Malină. 
 

3.  După ce ai realizat corespondența între cuvintele scrise cu litere de tipar și cele de mână, 
selectează cuvântul care a rămas fără pereche: 
a. Manuela; b. pitic; c. carte; d. Titi. 

 
                   Manuela           pitic                 carte                  Titi                       mama     
 
  
              
 
 
4. Cuvântul calculator se desparte corect în silabe: 

a. calc-u-la-tor; b. cal-cu-la-tor; c. calcu-la-tor; d. cal-cul-a-tor.  
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5. Seria care conține numai cuvinte formate dintr-o silabă este: 
a. ou, ac, ram, lup, nuia; b. urs, car, pom, noi, are; 
c. sac, măr, oi, cais, lalea; d. nou, ac, ai, rac, om.  
 

6. Identifică câte cuvinte care exprimă nume de persoane sunt în seria rare, aur, Aura, crin, 
mare, Mara, mina, Ina: 
a. 3; b. 4; c. 5; d. 2.  
 

7. Identifică cuvântul care nu este scris corect:   
a. în; b. irinel; c. pâine; d. Ana. 
 

8. Varianta în care cuvântul băiat este alintat corect este:   
a. băietan; b. băiețandru; c. băiețoi; d. băiețel. 
 

9. Eu scriu multe, tu scrii unul! Ca să exprim multe, îți dau cuvintele locuri, alimente, 
concursuri, canari. Alege varianta corectă de cuvinte pentru a exprima unul:      
a. locuri, aliment, concurs, canar; b. locuri, aliment, concursuri, canar; 
c. loc, aliment, concurs, canar; d. loc, alimente, concurs, canari. 
 

10. Al treilea cuvânt din enunțul Sonia are o sanie mare. este:    
a. mare; b. are; c. sanie; d. o. 
 

11. După ce combini corect cuvintele din prima casetă cu cele potrivite din a doua casetă, obții 
perechile din varianta: 

 
 melodie  verde 
 sală  românească 
 duminică  minunată 
 cortină  imensă 

 
a. melodie imensă, sală românească, duminică minunată, cortină verde; 
b. melodie românească, sală imensă, duminică minunată, cortină verde; 
c. melodie românească, sală imensă, duminică verde, cortină minunată; 
d. melodie verde, sală imensă, duminică românească, cortină minunată. 
 

12. Identifică numărul de cuvinte pe care îl conține propoziția Sportulînseamnăsănătate., în care 
cuvintele sunt scrise legat: 
a. 3; b. 2; c. 4; d. 1. 
 

13. Enunțul Ei ascultă o melodie. conține: 
a. nouă silabe; b. opt silabe; c. șapte silabe; d. șase silabe. 

 
14. Selectează cuvântul cu care poți completa enunțul:  
 

Măriuca este                              . 
 

a. curte; b. acasă; c. casă; d. căsuță. 
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15. Câte formule de salut sunt în chenar:    
a. 2; b. 3; c. 1; d. 4. 

 
Bună este prăjitura!  Bună ziua, copii! 

Bună seara, oameni buni!  Bună, Aura!   

 
16. În enunţurile date foloseşti semnele de punctuaţie  ! ,  ? ,  .   în ordinea din varianta:   
               

— Miron, ai un canar  
— Nuuuuu  Am un motan  

 
a. (.) (!) (?); b. (?) (!) (.); c. (.) (?) (!); d. (!) (.) (?).  

 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Suntem o familie! Selectează seria corectă a cuvintelor din familia numită România: 
 
 
 

ROMÂNIA 
 
 
 
 

a. România, româncuțică, românesc, românaș; 
b. România, româncuță, românesc, românășel; 
c. România, româncuță, românesc, românaș; 
d. România, românea, românesc, românaș. 
 

18. Prin biletul de mai jos: 
a. informezi; b. soliciți; c. mulțumești; d. te scuzi. 

                                                                                                         

 
 

 
 

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

                                   31 octombrie 
                          Dacian, 
 
       Te rog să mă ierți pentru gestul de ieri 
din timpul partidei de fotbal. Promit să nu 
se mai întâmple. 
 
                                         Cu prietenie, 
                                                    Traian      




