ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“ALEXANDRA NECHITA”,
MUNICIPIUL VASLUI

Numele şi prenumele
________________________________________
________________________________________

,,PLANETA PĂMÂNT - CASA TUTUROR”
CONCURS REGIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ

Şcoala ________________________________
________________________________________

Faza locală – 30 ianuarie 2018, clasa I



Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este 90 minute.
Toate răspunsurile corecte și rezolvările se scriu pe foaia de concurs.

Înv. ___________________________________

1) Citește cu atenție textul dat. Bifează răspunsurile corecte:

Darul Mamei Natură
Într-o zi, în timp ce Mama Natură își vedea de treburi în grădină, a auzit
voci nervoase. Erau doi dintre copiii ei: Soarele și Ploaia. Se certau care este cel
mai important pe lume.
— Eu sunt cel mai important! strigă Soarele. Fără mine, nimic nu ar crește!
— Nu este adevărat, eu sunt cel mai important! strigă Ploaia. Fără mine,
nimic nu ar crește!
Glasurile li se auzeau din ce în ce mai tare....
(poveste indo-americană)
a) Unde era Mama Natură ?

 în parc;

 la televizor;

 în grădină;

b) Ce a auzit ea?

 voci triste;

 voci vesele;

 voci nervoase;

c) Ce făceau copiii ei?

 se jucau;

 se certau;

 cântau;

d) Cum se credea fiecare?



 mai mare;

 mai interesant;

 mai important;

2) Scrie denumirea fiecărei imagini.

3) Ajut-o pe furnica Ica să completeze cu semnele potrivite (+, - ) pentru a obține
egalitățile :

7
14

9 = 16
8= 6

14

4 = 18

30

16 = 14

4)

Ciocănitoarea CIOC, „doctorul pădurii‟, a
vindecat într-o săptămână 12 stejari şi 17 brazi.
Câţi copaci a vindecat în total?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5) Realizează dubla corespondenţă între imagine denumire şi denumire 
rol în organism.
plămâni

rinichi
inimă

elimină toxinele din organism

pompează sângele în tot corpul

ajută la respiraţie

stomac

transformă hrana în substanţe
folositoare

creier

coordonează activităţile corpului

6 ) Unește scheletul cu imaginea potrivită.

7) Stabileşte care enunţuri sunt adevărate (A) şi care sunt false (F).
 Pot să beau apă punând gura direct la robinet. ____
 Sub unghiile neîngrijite se află microbi. ____
 Mă spăl pe mâini doar seara. ____
 Trebuie să consumăm cât mai multe fructe. ____
 Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să bei Coca-Cola. ____
 Stomacul e mai sănătos dacă consum multe dulciuri.____
8) Ordonează cuvintele și vei descoperi un mesaj ecologic.
planeta, tuturor, este, casa, noastră.
______________________________________________________________________________________________

