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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
I. INIȚIERE
1.

Cuvântul cu sens asemănător pentru musafir este:
a. școlar;
b. oaspete;
c. muncitor;

d. prieten.

2.

Alege doar seria de cuvinte în care fiecare cuvânt este format din două silabe:
a. mașină, scaun; b. cuminte, atent; c. unt, frate;
d. jocuri, școală.

3.

Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul harnic este:
a. silitor;
b. leneș;
c. muncitor;

d. gospodar.

Care cuvânt este despărțit corect în silabe?
a. el-e-gan-tă;
b. cu-vin-te;
c. tab-lo-uri;

d. la-c.

4.

5.

Alege seria cuvintelor care pot forma o propoziție:
a. oamenii, frumos, doi;
b. eu, mult, muzica;
c. înrăutățit, s-a, vremea;
d. cuminte, mașină, verde, a doua.

6.

Perechea în care nu se află cuvinte cu sens opus este:
a. cald – rece;
b. urât – frumos; c. prieten – amic; d. tace – strigă.

7.

Alege doar seria de cuvinte care denumesc ființe:
a. nucă, măr, viespe;
b. tren, brazi, trandafir;
c. inel, fular, Irina;
d. copil, fluture, bunic.

8.

Cuvântul scris corect este:
a. sâmbure;
b. sânbure;

9.

c. sîmbure;

d. sînbure.

Cuvântul cu sens opus cuvântului fricos este:
a. laș;
b. curajos;
c. temător;

d. sperios.

10. Despărțirea corectă în silabe a cuvântului ostenește este:
a. o-ste-neș-te;
b. o-ste-ne-ște;
c. os-te-ne-ște;
d. os-te-neș-te.
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II. CONSOLIDARE
Tudorel era un ciobănaș de vreo zece anișori. Prin istețime, el scăpase de multe ori oile satului
din ghearele lupilor.
Moșul din pădure l-a chemat la el, în peșteră și l-a poftit să-și aleagă tot ce dorește din
bogățiile adunate acolo.
— Ceea ce dorești va fi al tău!
— Cer doar fluierul acesta, pentru a-mi strânge oile...
— Să trăiești, băiatul moșului! i-a spus vrăjitorul cel bun. E un fluier din vechime și e fermecat.
Păstrează-l sănătos!
(V. Eftimiu, Fluierul fermecat)
11.

12.

13.

14.

15.

Titlul lecturii este:
a. Ciobănaşul;
c. Tudorel şi vrăjitorul;

b. Fluierul fermecat;
d. Fluierul ciobănaşului.

Personajele textului sunt:
a. ciobănaşul;
c. Tudorel şi vrăjitorul;

b. moşul;
d. Tudorel, moşul şi oile.

Tudorel a primit de la vrăjitor:
a. un bănuţ;
c. un nai;

b. un fluier;
d. un creion.

Textul conține:
a. trei alineate;
c. şase alineate;

b. două alineate;
d. cinci alineate.

Înţelesul/sensul asemănător pentru cuvântul strânge poate fi:
a. adună;
b. coboară;
c. risipeşte;
d. vorbeşte.
III. STANDARD

16. Seria în care toate cuvintele au trei silabe este:
a. trăieşti, zece, peşteră, fluier;
b. doreşti, băiatul, vechime, isteţime;
c. scăpase, anişori, ciobănaş, doreşte;
d. oile, bogăţiile, sănătos, fermecat.
17. Seria în care toate cuvintele exprimă însuşirile băiatului este:
a. hotărât, leneş, curajos, mincinos;
b. lacom, silitor, grijuliu, respectuos;
c. isteţ, egoist, generos, sincer;
d. harnic, isteţ, modest, curajos.
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18. Propoziţia Să trăiești, băiatul moșului! exprimă:
a. o urare;
b. o întrebare;
c. un îndemn;

d. o poruncă.

IV. EXCELENȚĂ
19. Alege varianta corectă:
a. Carmenei îi plac prăjiturile.
c. Lui tata îi plac alunele.

b. Lui Ana îi plac sarmalele.
d. Isabelei îi plac fructele.

20. Grupurile de sunete care pot să completeze cuvintele:
...-pure,
nu-...,
...-meni,
plo-...
sunt:
a. ea, uă, ua, ia; b. ie, ea, ua, uă; c. ie, ia, oa, uă;
d. ie, oa, ua, oa.
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