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	 ①	Toate	subiectele	sunt	obligatorii.
	 ②	Timpul	efectiv	de	lucru	este	de	40	de	minute.
	 ③	Cerinţele	vor	fi	citite	de	învăţător.

 Colorează bulina corespunzătoare cuvântului format dintr-o silabă:❶

 În cuvintele care denumesc imaginile, sunetul A se află:❷

 În cuvintele:❸

 litera M  apare:
   a. de 4 ori  b. de 3 ori  c. de 2 ori  d. de 5 ori

   a.   b.   c.   d.

RAMURĂ MUGURI POM

   a.     b.    c.    d. la începutul
cuvântului

în interiorul
cuvântului

la sfârșitul
cuvântului

nu se aude

NUME: ............................................................................................
 
PRENUME: ......................................................................................

PUNCTAJ:
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 Ce literă lipseşte cuvintelor?❺
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    a. I   b. N   c. U   d. A

 Pentru cuvântul „VITAMINE”, găseşte schema corectă:❻

    a.     b.     c.     d.  

❼

    a. a   b. o   c. i   d. e

 Ascultă ghicitoarea:

 „Am trei ochi, în trei culori,
	 Sunt	atent	la	trecători
	 Şi-ţi	arăt	fără	de	grai
	 Când	să	treci	şi	când	să	stai.
	 Cine	sunt?	Răspunde-mi,	hai!”

 Colorează chenarul în culoarea care îți permite să treci strada. 
Recunoaște sunetul care se află la finalul cuvântului ce exprimă acea culoare.

C_L V_CĂ R_ȚĂ O_IE 

 Încercuieşte litera corespunzătoare sunetului marcat în imaginile de
 mai jos: 

❹

    a. M   b. N   c. U   d. A

NUCĂ VÂNĂTĂ PRUNĂ
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 Care este cuvântul ce se potriveşte imaginii reprezentate:❽

 Câte cuvinte are propoziția?
  BABA	ARE	O	GĂINĂ.

 Desenează în chenar obiectul care crezi că lipsește din imaginea de  
 mai jos.

❾
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   a. LUP  b. LEU   c. URS   d. VULPE

   a. 3   b. 4   c. 6   d. 5



BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER

- clasa pregătitoare -
COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2012-2013

 1. a - 10 puncte
 2. a - 10 puncte
 3. b - 10 puncte
 4. b - 10 puncte
 5. d - 10 puncte
 6. c - 10 puncte
 7. d - 5 puncte 
      Dacă elevul colorează chenarul cu verde - 5 puncte
 8. c - 10 puncte
 9. b - 5 puncte
       Dacă elevul desenează o găină - 5 puncte

 Se acordă 10 puncte din oficiu.

 TOTAL: 100 puncte
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