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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 16-17 ianuarie 2015
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citește cu atenție textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
STANDARD
Ursul i-a spus vulpiței:
— Uite ce e, în curând vine iarna, ar trebui să adunăm niște provizii împreună.
Au cumpărat o căldare mare, au mers în pădure și au umplut-o cu miere. Apoi au cumpărat o
altă căldare și au umplut-o cu untură. Le-au pus pe amândouă în pod.
O iarnă grea a venit peste ei, cu multă zăpadă și mult frig. Ursul s-a întins să doarmă, iar
vulpea îngrijea de foc să fie cald în odaie. La un moment dat i se făcuse foame. Ṣi a început să se
gândească cum să iasă din casă pentru a mânca niște miere și niște untură din pod. Cum dădu să
deschidă ușa, ursul o și întrebă:
— Unde mergi, vulpițo?
— O găinușă bălțată are un pui și vrea să-i fiu nașă!
(Ursul și vulpea, poveste populară maghiară)
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Titlul textului este:
a. Vulpea;
b. Ursul iarna;

c. Puișorul;

d. Ursul și vulpea.

Ursul vorbește cu:
a. un urs;
b. o găină;

c. vulpița;

d. un puișor.

Ei au cumpărat:
a. miere;

b. două căldări;

c. un pui;

d. o pâine.

Au mers:
a. pe stradă;

b. în pădure;

c. în târg;

d. la plimbare.

Peste ei a venit:
a. o iarnă grea;

b. lupul;

c. o găinușă;

d. hoțul.

Vulpea îngrijea:
a. de foc;

b. de urs;

c. de pui;

d. de casă.

Ursul s-a întins:
a. să mănânce;

b. să hiberneze;

c. să doarmă;

d. să bea apă.

c. coș;

d. pod.

Proviziile erau în:
a. cămară;
b. subsol;
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9.

Vulpea voia să iasă din casă pentru:
a. a merge în pădure;
b. a mânca niște miere și niște untură;
c. a se plimba;
d. a face cumpărături.

10. Cuvântul cu înțeles asemănător pentru odaie este:
a. casă;
b. curte;
c. ogradă;

d. cameră.

11. Cuvântul pui are sens diferit decât cel din text în următorul enunț:
a. Mamaia are un pui golaș.
b. Tu pui sare în mâncare.
c. Găina are trei pui ca niște bulgărași de aur.
d. Am desenat un pui.
12. Sensul/înțelesul opus al cuvântului umplut este:
a. plin;
b. ambalat;
c. golit;

d. adunat.

13. Seria în care toate cuvintele au o silabă este:
a. cu, pui, să, nu, dat, vrea;
b. cu, pui, peste, mare, dat, vrea;
c. pui, cu, nu, vrea, vulpea, dat;
d. pui, cu, nu, vrea, ursul, dat.
14. Cuvintele despărțite corect în silabe sunt în enumerarea:
a. i-ar-na, a-dun-ăm, pro-vi-zii, în-ce-put;
b. iar-na, pro-vi-zii, adu-năm, înce-put;
c. iar-na, în-ce-put, a-dun-ăm, pro-vi-zii;
d. iar-na, a-du-năm, pro-vi-zii, în-ce-put.
15. În text sunt ... linii de dialog:
a. două;
b. trei;

c. una;

16. Grupurile de litere întâlnite în text sunt:
a. ge, gi, che;
b. ghe, ghi, ce;
c. ce, gi, chi;

d. mai multe.

d. che, chi, gi.

EXCELENȚĂ
17. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. ghiocel, gheozdan, ghiveci, ger;
b. Giorge, cercel, chibrit, cireașă;
c. Marcela, cerneală, oghelari, măceșe;
d. rochiță, ceai, genunchi, margine.
18. Câte semne de punctuație au fost omise?
Marcela întreabă
Unde mergem Ionela
În parcul din apropiere
Ce bine îmi pare
a. șapte;

b. nouă;

c. opt;

d. zece.
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