For LIFE

Concurs Național
Ediţia I, 20.05.2022 Clasa pregătitoare
Dacă există greșeli în barem, dacă aveți alte soluții corecte, luați dumneovastră cea mai bună
decizie de corectare. Avem totală încredere.
Secţiunea a I (6 itemi): Fiecare item se va puncta cu 5 puncte, nu se admit alt fel de fracţiuni de punctaj.
Secţiunea a II-a (6 itemi): Fiecare item va trebui rezolvat, valoarea maximă de punctaj pentru fiecare
item, este de 10 puncte, dar aici se admit fracțiuni de punctaj. Se acordă 10 puncte din oficiu
SUBIECTELE 1-6: Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului considerat corect (un singur
răspuns este corect)
Problema 1: Încercuiește cu albastru imaginea corespunzătoare anotimpului toamna:

Ultima imagine
Problema 2: Vulpea l-a păcălit pe...URS

Problema 3: Dacă ieri a fost marți, mâine va fi:
a)SÂMBĂTĂ
b) LUNI
c) MIERCURI
JOI
Problema 4: Când sărbătorim Ziua Copilului?
a) 1 Decembrie b) 8 Martie
c) 25 Decembrie
1 Iunie
Problema 5: Încercuieşte cu verde vestitorul primăverii:

d) VINERI
d) 1 Mai

e) JOI
e) 1 Iunie

Problema 6: Încercuieşte cu roşu insecta:
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SUBIECTELE 7-12: Prezentaţi răspunsul corect:
Problema 7: Ce număr urmează?
20 18 16 14 12 10 8
6

Soluţie:
4
Soluţie:
Bețele de chibrit nu ocupă chiar tot
spațiul, am întrebat și mi s-a spus că e
corectă rezolvarea. Dvs decideți. Vor fi
4 mici și cate patru jumătăți mai mari

Problema 8 Adăugați
încă 2 bețe de chibrit
pentru ca în figura nou
obținută
să
putem
număra 8 triunghiuri

Problema 9: Desparte în silabe cuvântul care
denumește imaginea și reprezintă-l grafic.

Soluţie:
LE-BĂ-DĂ

Problema 10: Câte pătrate și câte cercuri sunt?

Soluţie:

□=7
○=9

Problema 11: Scrie sub imagine numărul de silabe pentru fiecare cuvânt.

4

3

3

3

Problema 12: Unește imaginile cu denumirile lor.
BUBURUZĂ

COZONAC
ZÂNĂ

PISICĂ

Ordinea este pe prima coloană: zână, pisică, bucuruză, cozonac vedeți voi cum se unesc.
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