For LIFE

Concursul național
Ediţia I, 20.05.2022
Clasa I

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: Care este a doua silabă din numele anotimpului în care sărbătorim Ziua Copilului?
a) va
b) iu
c) ra
d) na
e) e
c) ra
Problema 2: În care imagine ești fericit?

a)

b)

c)

d)
e)
e)
Problema 3: Ion are 8 ani. Câţi ani are Dan, fratele său, ştiind că Ion are jumătate din vârsta lui
Dan?
a) 10
b) 4
c) 16
d) 18
e) 20
c)16
Problema 4: Dacă astăzi este LUNI, alaltăieri a fost:
a) SÂMBĂTĂ
b) MIERCURI
c) MARȚI
d) VINERI
e) JOI
a)SÂMBĂTĂ
Problema 5: Care este florea de culoare albă, care vestește sosirea
primăverii?
a) crizantema
b) ghiocelul
c) trandafirul
d) vioreaua
e) crinul
b)ghiocelul
Problema 6:
a) martie

Iarna începe în luna:
b) mai
c) decembrie

d) iunie
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e) aprilie
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c) decembrie
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SUBIECTELE 7-12: Prezentaţi răspunsul corect:
Problema 7: Ce număr urmează?
55 60 65 70 75 80 85 90 ......

Soluţie:
95

Problema 8: Doi taţi şi doi fii au găsit, în
pădure, trei comori. Totuşi, fiecăruia i-a revenit
câte o comoară. Cum a fost posibil?
Argumentaţi!

Soluţie:

Problema 9: Desparte în silabe cuvântul care
denumește figura geometrică.

Soluţie:

Tatăl, fiul, bunicul. Doi tați înseamnă:
bunicul și tatăl. Doi fii înseamnă tatăl, care
este la rândul lui fiu al bunicului și fiul. Deci,
sunt trei persoane. Fiecare ia câte o comoară,
deoarece sunt trei comori.

drept-unghi

Problema 10: Câte cuvinte sunt în propoziția:
Ceciliaculegefloripentrumama. ?

Soluţie:
5 cuvinte: Cecilia culege flori pentru mama.

Problema 11: Câte pătrate sunt în total?

Soluţie:
13 pătrate

Problema 12: Completează cu cifre în locul
literelor.

douăzeci și treizeci și
șase
trei
șaisprezece cincizeci și
cinci
o sută
șaptezeci și
șapte

Soluţie:

nouăzeci și
doi
unsprezece

26

33

92

16

55

11

optsprezece

100

77

18

Observaţie: Lucraţi pe ciornă şi dacă nu e suficient spaţiu pe foaia de concurs pentru
soluţie, rugaţicadrele didactice să vă ofere o foaie pentru a o ataşa foii de concurs.
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