FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA a II-a – 14 mai 2014
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
Într-un sat micuț, lângă o frumoasă pădure, locuia o familie care avea o fată drăguță, cu
păr creț și auriu, căreia îi spuneau Bucle de Aur.
Într-o după-amiază, în timp ce mama ei făcea o prăjitură, Bucle de Aur a întrebat-o:
— Mamă, pot să merg să mă joc în pădure?
(Gheorghe Vasile, Fata cu bucle aurii – adaptare)

1. Titlul textului este:
a. Fata cu păr auriu;
c. Fata cu șuvițe aurii;

b. Fata cu bucle aurii;
d. Fata cu bucle.

2. Personajele textului sunt:
a. familia, fata;
c. Bucle de Aur, mama;

b. fata, pădurea;
d. mama, familia.

3. Cine locuia lângă o frumoasă pădure, într-un sat micuț?
a. o familie fără copii;
c. o mamă și un băiețel;

b. o familie tare săracă;
d. o familie care avea o fată drăguță.

4. Cuvântul cu cel mai mare număr de silabe este:
a. frumoasă;

b. auriu;

c. prăjitură;

d. joc.

c. 7 cuvinte;

d. 6 cuvinte.

5. Ultimul enunț este format din.
a. 9 cuvinte;

b. 8 cuvinte;

6. Propoziția care răspunde la întrebarea Cum era părul fetei? este:
a. Ieri am hotărât să tund părul fetei.
b. Fata avea părul creț și auriu.
c. Fata dorește să se joace în pădure.
d. Bucle de Aur avea părul scurt.

7. Înțelesul opus al cuvântului frumoasă este:
a. frumușică;

b. minunată;

c. supărăcioasă;
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8. Cuvintele sat, păr, creț, pot sunt formate din:
a. două silabe;

b. trei silabe;

c. o silabă;

d. alt răspuns.

c. pădurice;

d. prăjiturică.

9. Cuvântul alintat în text este:
a. micuț;

b. creț;

10. Cuvântul care nu denumește un singur obiect este:
a. mama;

b. fată;

c. bucle;

d. joc.

II. CONSOLIDARE
Prințul dansă toată noaptea numai cu Cenușăreasa, care era de departe cea mai frumoasă
fată venită la bal. Timpul se scurgea pe nesimțite și deodată se auzi orologiul palatului bătând
miezul nopții.
(Frații Grimm, Cenușăreasa)

11. Cenușăreasa se afla la:
a. bucătărie;

b. spectacol;

c. bal;

d. plimbare.

12. Despărțirea corectă în silabe a cuvântului orologiul este:
a. o-ro-lo-gi-ul;

b. o-ro-lo-giul;

c. or-o-lo-giul;

d. o-ro-logi-ul.

13. Care grup de sunete apare de mai puține ori în text?
a. oa;

b. ie;

c. ea;

d. ai.

14. Expresia se scurgea are în fragment înțelesul de:
a. picura;

b. venea;

c. trecea;

15. La sfârșitul propoziției — Cenușăreasa, vei veni la bal
a. punct;

b. virgulă;

c. două puncte;

d. se usca.
, vei pune:
d. semnul întrebării.

III. STANDARD
Prin fânețe foșnitoare
Șade greierul la umbră,
Vântul caută răcoare,
Nici furnica nu mai umblă!
(Aurora Luchian, O zi de vară)

16. Cuvântul greierul denumește:
a. o ființă;

b. un lucru;

c. o plantă;

d. un fenomen.

17. Cuvintele umbră, caută, umblă, furnică:
a. au același număr de silabe;
c. se termnină cu aceeași literă;

b. încep cu aceeași literă;
d. conțin litera e.

18. Textul are:
a. două strofe;

b. patru versuri;

c. trei alineate;
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IV. EXCELENȚĂ

19. Alege comunicarea în care noțiunea umblă are înțeles asemănător cu cel din poezie:
a. Sora îmi umblă prin lucruri.
b. De ceva vreme, bunicul nu mai umblă cu ușurință.
c. Cum îi mai umblă ochii!
d. Îi umblă mintea numai la fapte rele.

20. Cuvântul xeroxează are:
a. 9 litere, 9 sunete;
c. 8 litere, 11 sunete;

b. 9 litere, 10 sunete;
d. 9 litere, 11 sunete.
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