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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA NAȚIONALĂ – 5 iunie 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 textele, apoi bifează răspunsul corect:
I. INIȚIERE
Trăia odată un rege care se numea Cumsecade. Toată lumea îl iubea, căci era
bun, iar cei răi se temeau de el pentru că era drept.
Soţia sa, regina Blânduţa, era tot atât de bună ca şi el. Aveau o mică prinţesă
care, datorită minunatelor ei plete bălaie, primise numele de Blondina şi care era tot
atât de bună şi încântătoare precum tatăl său regele şi mama sa regina.
Din păcate, la puţine luni după naşterea Blondinei, regina muri, lăsându-l pe
rege înlăcrimat pentru multă vreme.
Blondina însă era prea mică pentru a înţelege că mama ei murise, aşa că n-a
plâns, ci a continuat să râdă, să se joace, să sugă şi să doarmă după pofta inimii.
Regele o iubea din tot sufletul pe Blondina. Fetiţa îl iubea şi ea pe rege mai mult
decât orice pe lume.
(Contesa de Segur, Povestea Blondinei)
1. Textul conţine ... alineate:
a. cinci;
b. șase;

c. patru;

d. șapte.

2. Câte enunţuri cuprinde ultimul alineat?
a. trei;
b. patru;
c. două;

d. mai multe.

3. Personajele din fragment sunt în număr de:
a. cinci;
b. patru;
c. trei;

d. două.

4. Numele regelui era:
a. Blânduţul; b. Cumintele;

c. Blândul;

d. Cumsecade.

5. Blânduţa era numele:
a. prinţesei;
b. reginei;

c. bonei;

d. pisicuței.
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6. Toată lumea iubea regele pentru că:
a. era harnic; b. era nedrept; c. era bun;

d. era zâmbăreț.

7. Cei doi părinţi aveau o prinţesă pe nume:
a. Blonda;
b. Bălaia;
c. Blondina;

d. Blânduța.

8. Fetița se numea aşa datorită minunatelor ei plete:
a. bălaie;
b. ciocolatii;
c. negre;
d. cârlionțate.
9. Întrebarea potrivită pentru răspunsul: Regele o iubea din tot sufletul pe
Blondina. este:
a. Cine îl iubea pe rege?
b. Cât de mult o iubea regele pe Blondina?
c. Cât de mult îl iubea Blondina pe rege?
d. Cine nu o iubea din tot sufletul pe Blondina?
10. În text sunt … cuvinte care conţin litera â. Numără-le!
a. opt;
b. șase;
c. cinci;
d. șapte.
II. CONSOLIDARE
11. Dintre cuvintele: puţine, încântătoare, minunate, înlăcrimat, cel format din cinci
silabe este:
a. minunate;
b. încântătoare; c. puţine;
d. înlăcrimat.
12. În care dintre propoziţiile enumerate mai jos cuvântul luni are alt înţeles decât cel
din text?
a. A reuşit să zâmbească după mai multe luni.
b. Anul are douăsprezece luni.
c. Luni este prima zi a săptămânii.
d. Luni de zile nu şi-a văzut bunica.
13. În seria: minunat, minunată, miraculoasă, minunaţi, minunate nu se potriveşte
cuvântul:
a. minunată;
b. miraculoasă; c. minunat;
d. minunaţi.
14. Care este cuvântul cu înţeles asemănător pentru încântătoare?
a. fermecătoare; b. fermecată;
c. minuţioasă;
d. înlăcrimată.
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15. Ce cuvânt se potriveşte?
Pentru pofta prinţesei pregăteşte puţine…
a. cadouri;
b. praline;
c. dulciuri;
d. torturi.
III. STANDARD
16. Combinând ultimele silabe din cuvintele: pofta, joace, plete, muri, calmotusin,
vei obţine cuvântul:
a. cetate;
b. mutate;
c. sinceritate; d. acetecalm.
17. Ordinea alfabetică a cuvintelor subliniate în text este:
a. aşa, care, inimii, fetiţa, lumea, regina, puţine;
b. aşa, care, fetiţa, inimii, lumea, regina, puţine;
c. care, aşa, fetiţa, inimii, lumea, regina, puţine;
d. aşa, care, fetiţa, inimii, lumea, puţine, regina.
18. Unul dintre cuvinte are sens diferit de înţelege. Care este acesta?
a. pricepe;
b. aude;
c. se lămureşte; d. se dumireşte.
IV. EXCELENȚĂ
19. Combinând toate literele: r, c, n, î, ă, m, l, i, a, t, vei obţine cuvântul:
a. înlăcrămat; b. lăcrimată;
c. înlăcrimată; d. înlăcrimat.
20. Selectează explicaţia potrivită pentru:
Fetiţa îl iubea pe rege mai mult decât orice pe lume.
a. Fetiţa iubea pe toată lumea, dar pe tatăl său nu.
b. Fetiţa iubea orice pe lume, dar şi pe tatăl său.
c. Fetiţa iubea orice pe lume, dar nu şi pe tatăl său.
d. Fetiţa îşi iubea tatăl cel mai mult de pe lume.
GRILA DE NOTARE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item
Rezultat a c c d b c c a b a
Item
Rezultat
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