
 

 

Concursul judeţean de cultură generală 

,,AMICII ISTEȚI” 

Ediţia a V- a 

clasa I 

-etapa pe școală – 23 februarie 2019- 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii!  

 Durata probei: 60 minute 

 Se acordă 10 puncte din oficiu! 

 Se acceptă scrierea de mână sau de tipar (la alegerea elevului). 
 

Partea I 

 Mariana se îndreaptă veselă către școală. Pe drum se întâlnește cu Carmen, Oana și 

Paula.  

1. Unul dintre cele patru nume este alcătuit din trei silabe. Care este acesta?  

      Bifează cuvântul alcătuit din trei silabe. 

 

CARMEN                 OANA                     PAULA                        MARIANA                                                      

  

 

2. Pe drum văd un cățeluș. Fetița își întreabă colegele dacă își amintesc cum a fost 

pedepsit Zdreanță de către gospodină.  

            Bifează răspunsul corect.  

  

               A fost gonit.                                      A primit un ou fierbinte.        

              A mâncat doar oase.                         A fost închis în curte.  

 

3. În vitrina unei librării au văzut o carte cu povestea ,,Omida mâncăcioasă”. Tu ştii în ce 

s-a transformat omida din poveste după două săptămâni de somn?  

      Bifează imaginea corespunzătoare. 

 

                                                                                         

Numele ______________________ 

 

Prenumele____________________ 

 

Clasa ________________________ 

 

Profesor______________________ 

 

Supraveghetor 

1._________________ 

2._________________ 

 



  

4. Mariana spune: ,,Sunt născută în luna februarie.” 

Luna februarie este luna  anotimpului: 

                         vara            iarna                                                                                 

                         primăvara                            toamna                                                                                       

 

5.  În drumul spre şcoală, fetele trebuie să traverseze o 

stradă. Priveşte imaginile  şi bifeaz-o pe cea care îţi arată 

o traversare corectă. 

 

 
                                                                            

 

 

             

Subiectul II 

În pauze, fetiţele sunt tot împreună. 

1. Mariana are patru jetoane cu șiruri de numere. Pe fiecare șir există un număr care 

nu se potrivește.  

Citește numerele din fiecare șir și încercuiește-l pe cel care nu se potrivește. 

 

 

2. Oana propune colegelor jocul ,,Eu spun una, tu spui multe”.  Scrie și tu răspunsul 

corect la acest joc ,,Cum vei scrie mai multe?” 

 

                 CÂINE                           PEPENE  

                 GĂINĂ                             PARĂ  

                   OU                                                 

 

3. Carmen citește patru propoziții. Care dintre propoziţiile citite sunt corecte?  

    Scrie A pentru propozițiile adevărate și F pentru cele false. 

 

Soarele apune dimineaţa.   Anul are 12 luni.  

O săptămână are cinci zile.   Animalele domestice trăiesc pe lângă casa omului.             

 4, 6, 9, 10, 12   2, 4, 7, 8, 10 17, 16, 51, 14, 13 21, 23, 24, 27, 29 

 



 

4. Paula silabiseşte mai multe cuvinte. Desparte şi tu cuvintele date şi încercuiește 

numărul corespunzător de silabe pentru fiecare din ele. 

 

GHIOCEL         LEMNE              ZĂPADĂ           GRĂDINIȚĂ          CALD 

 1, 2, 3, 4           1, 2, 3, 4               1, 2, 3, 4                1, 2, 3, 4              1, 2, 3, 4 

 

5. Fetele se joacă vorbind codat. Descifraţi ce spun ele: tăiaţi literele care se repetă cel 

mai mult din fiecare cuvânt, apoi scrieți cuvintele rămase.  

ALAUANAIA                                                              SIÂIMIBIĂITIĂI 

VOIONOEOROI                                                   EMEAEREȚEIE   

 

  

Subiectul III 

În sala de clasă, fetele îşi pregătesc creioanele colorate. Doamna învăţătoare le vede şi îi 

vine o idee. Le propune colegilor să descopere câte creioane are fiecare, urmărind tabelul. 

Urmăreşte-l şi tu, calculează şi completează. 

 

  

 

 

 

   

 MARIANA PAULA CARMEN OANA 

Creioane     

 

 

 Mariana are 14 creioane colorate.  (completează în tabel) 

 Paula are cu 4 mai multe.  (calculează, apoi completează în tabel) 

 

 Carmen are cu 8 mai puţine decât Paula. (calculează, apoi completează în tabel) 

     

 Oana are cu 4 mai puţine decât Mariana. (calculează, apoi completează în tabel) 

 

 

 

 

 Felicitări, amici isteţi!  Fetele au avut o zi minunată cu ajutorul vostru! 


