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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA NAŢIONALĂ – 11 mai 2018   

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor. 

 
Citește cu atenție textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

A trecut iarna geroasă, 
Câmpul iar a înverzit  
Rândunica cea voioasă 
La noi iarăşi a sosit.  
 
Dintr-o creangă-n alta zboară  
Sturzul galben, aurit  
Salutare, primăvară,  
Timp frumos, bine-ai venit!  
 
Turturelele se îngână, 
Mii de fluturi vezi zburând 
Şi pe harnica albină 
Din flori miere adunând. 
 
Cântă cucu-n dumbrăvioară 
Pe copacul înflorit, 
Salutare, primăvară, 
Timp frumos, bine-ai venit! 

(Vasile Alecsandri, Primăvara)  
 

STANDARD 
 

1. Textul prezentat este: 
a. un bilet; b. o poveste; c. o poezie; d. o ghicitoare. 

 

2. Poezia are: 
a. două strofe; b. trei strofe; c. patru strofe; d. şaisprezece strofe. 

 

3. Titlul poeziei este: 
a. A trecut iarna geroasă; b. Rândunica; 
c. Vasile Alecsandri;  d. Primăvara. 

 

4. Autorul ne vorbeşte în poezie despre: 
a. păsări şi insecte;  b. peşti şi animale sălbatice; 
c. broscuţe şi animale domestice; d. păsări şi animale sălbatice. 
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5. Este galben, aurit: 
a. câmpul; b. sturzul; c. copacul; d. cucul. 

 

6. Întrebarea al cărei răspuns este: Cântă cucu-n dumbrăvioară este:  
a. Cine cântă în dumbrăvioară? b. De ce cântă cucul în dumbrăvioară? 
c. Ce mănâncă cucul?  d. Unde a zburat cucul? 

 

7. Semnul exclamării s-a folosit la sfârşitul enunţului care exprimă: 
a. o poruncă; b. un sfat; c. un salut; d. o rugăminte. 

 

8. Cuvinte care conţin două silabe sunt în seria: 
a. cucul, rândunica, sturzul, fluturi; b. fluturi, cucul, albină, sturzul; 
c. copacul, fluturi, cucul, sturzul; d. sturzul, fluturi, cucul, iarna. 

 

9. În care din propoziţiile enumerate mai jos, cuvântul noi are alt înţeles decât cel din text? 
a. Noi am mers în excursie. b. Rândunica a sosit la noi. 
c. Natura s-a îmbrăcat cu haine noi. d. Sosirea primăverii ne bucură pe noi. 

 

10. În seria: floare, floricică, înflorit, flaut, florăreasă, nu se potriveşte cuvântul: 
a. floare; b. înflorit; c. floricică; d. flaut. 

 

11. Cuvintele cu sens opus sunt: 
a. frumos – urât; b. geros – friguros; c. creangă – ramură;  d. copac – pom. 

 

12. Cuvântul care conţine cele mai multe silabe este:  
a. dumbrăvioară; b. turturelele; c. rândunica; d. primăvară. 

 

13. Sunt ... cuvinte care conţin grupuri de litere. 
a. două; b. trei; c. patru; d. cinci. 

 

14. Dacă din cuvântul dumbrăvioară înlături prima literă, ai obţinut cuvintele: 
a. dumbră şi vioară; b. umbră şi vioară; c. dumbrăvi şi oară; d. umblă şi vioară. 

 

15. Cuvintele: An__la, re__, __ie, mar__ne trebuie completate, în ordine, cu grupurile de litere: 
a. ge, ce, che, gi; b. ci, che, ge, gi;  c. che, ce, ge, gi; d. gi, ce, che, ge. 

 

16. Combinând ultimele silabe din toate cuvintele: cineva, camera, opri, reclamă, obţii cuvântul: 
a. vara; b. ramă; c. primă; d. primăvara. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17. Combinând toate literele: â, u, r, d, z, b, n, vei obţine cuvântul: 
a. urmând; b. zburând; c. râzând; d. zâmbind. 

 

18. Delimitând cuvintele din propoziţia: Rândunicaceavoioasălanoiavenit., observi că este 
formată din: 
a. 7 cuvinte; b. 8 cuvinte; c. 9 cuvinte; d. 6 cuvinte. 

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




