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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A II-A

Varianta 4
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele!
10 ianuarie
Mămico,
Am plecat la bibliotecă să împrumut cartea „Din lumea celor care nu
cuvântă” de Emil Gârleanu.
Vin imediat!
Sorin

1. Textul citit este:
a. scrisoare;

b. ghicitoare;

c. poveste;

d. bilet.

2. Sorin a plecat:
a. la şcoală;

b. la un coleg;

c. la bibliotecă;

d. la vecini.

3. Titlul cărţii pe care o va împrumuta este:
a. În lumea
b. Amintiri din
basmelor;
copilărie;

c. Din lumea celor care d. Dumbrava
nu cuvântă;
minunată.

4. Destinatarul biletului este:
a. Sorin;
b. Gârleanu;

c. Mama;

d. nu este destinatar.

5. Cuvântul „bibliotecă” are:
a. 4 silabe;
b. 5 silabe;

c. 3 silabe;

d. 2 silabe;

6. Feţele exterioare ale unei cărţi se numesc:
a. pagini;
b. file;

c. coperţi;

d. coperte.

7. O filă are:
a. zero pagini;

c. două pagini;

b. trei pagini;

8. Autorul cărţii este Emil Gârleanu:
a. da;
b. nu;

c. uneori;

d. o pagină.
d. întotdeauna.

9. Ordinea alfabetică a cuvintelor acasă, bibliotecă, astăzi, cojoc, vecin, unchi, este:
a. acasă, bibliotecă, b. acasă, astăzi,
c. acasă, astăzi,
d. astăzi, acasă,
astăzi, cojoc, vecin, bibliotecă, cojoc,
bibliotecă, cojoc,
bibliotecă, cojoc,
unchi;
unchi, vecin;
unchi, vecin.
vecin, unchi,
10. Numărul greşelilor în scrierea enunţului la bibliotecă a mers sorin să imprumute cartea
necesară. este:
a. 4
b. 2
c. 3
d. 5
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Citeşte cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele date!
Apoi mormăi nemulţumit:
— N-a fost decât un iepure!
— Grozav se temea de mata, îi zise Lizuca cu admiraţie, mângâindu-l.
În dumbravă se făcuse deplină tăcere şi un întuneric tainic, prin care totuşi ochii
vedeau cu uşurinţă. În tăcerea aceasta, un greieruş începu să ţârâie melancolic, aproape.
Lizuca îl asculta atentă.
— Cântă frumuşel, şopti ea.
— Da, dar nu prea mă lasă să dorm, mormăi Patrocle.
— Nu ştiu de ce, dar mie nu mi-i somn deloc. Aşa-i de frumos şi de bine... Eu n-am
cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că-i o pădure ca-n poveştile pe care mi le
spunea mama... Nu mai sună greierul. A tăcut.
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
11. În text dialoghează:
a. Patrocle;

b. Lizuca;

c. Lizuca cu Patrocle;

d. Greierul.

12. Patrocle a mormăit nemulţumit pentru că l-a deranjat:
a. un bursuc;
b. un iepure;
c. un greier;

d. o răchită.

13. Lizuca şi Patrocle se aflau:
a. în sat;
b. în oraş;

c. în dumbravă;

d. pe lac.

14. Cânta frumuşel:
a. un licurici;

c. un cărăbuş;

d. o albină.

c. noaptea;

d. la prânz.

b. un greier;

15. Acţiunea se desfăşoară:
a. ziua;
b. dimineaţa;

16. Acelaşi înţeles / sens pentru cuvântul tăcere este:
a. zgomot;
b. linişte;
c. zumzăit;

d. vorbă.

17. Pe Patrocle nu-l lăsa să doarmă:
a. Lizuca;
b. pădurea;

c. greierele;

d. furnica.

18. Cuvântul „dumbravă” înseamnă:
a. pădure deasă;
b. pădure întunecoasă;

c. pădure bătrână;

d. pădure tânără.

19. Cărui alineat i se potriveşte întrebarea: Cum vede Lizuca dumbrava?
a. primului alineat;
b. celui de-al doilea
c. celui de-al treilea
alineat;
alineat;
20. S-au folosit două puncte după primul enunţ pentru că:
a. urmează o
b. urmează vorbele
c. urmează o
enumerare;
cuiva;
întrebare;
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d. ultimului alineat.

d. am uitat ceea ce
urmează.

LR2

CLASA

Cod postal

Ap.

MENTOR
B.I./C.I. seria

Mobil

Prenume
Email

Telefon

Localitate

Nume
C.N.P.

Scoala
Judet

Adresa scoala

nr.

Decupeaza pagina! Numai aceasta foaie este admisa la concurs !
"

ELEV

Prenume

Sc.

Director scoala

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Localitate

Nr.
puncte

Nume

d

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL PUNCTE

c

Judet

b

Strada

a

Bl.

Nr.
subiect

Nr.

C.N.P.

Grila raspunsuri
concursul COMPER

100

ATENTIE !
Completarea corecta cu pix albastru este astfel:
Daca veti completa altfel raspunsul tau nu va fi luat in considerare !
O singura varianta de raspuns este corecta !

RETINE !
Numai pe aceasta pagina vei putea bifa raspunsul corect !

semnatura
mentor

