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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 2016   

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 
 

Geamurile erau îngheţate. Copiii însă încălzeau pe sobă bănuţi de aramă, îi lipeau de 
geamurile îngheţate şi deodată se ivea un rotocol străveziu şi prin rotocol se uita, de la fiecare 
fereastră, câte un ochi drăgălaş şi blând; erau băieţaşul şi fetiţa. Pe el îl chema Karl şi pe ea 
Gretchen. 

— Au început să roiască albinele cele albe, zicea bunica. 
— Au şi o regină? întrebă băieţaşul, fiindcă ştia că albinele cele adevărate au o regină. 
— Da, au, spunea bunica. E acolo unde-i roiul mai des, e mai mare decât celelalte, dar nu stă 

mult pe pământ, se urcă iar în norii cei negri. Noaptea, ea porneşte în zbor pe străzi şi se uită pe 
fereastră în casă şi atunci geamurile îngheaţă şi se fac flori de zăpadă pe la ferestre. 

— Da, da, am văzut, ziceau copiii şi acuma ştiau că e adevărat ce spunea bunica. 
— Crăiasa Zăpezii vine şi pe la noi? a întrebat odată fetiţa. 
— Atâta-i trebuie, să vie! a răspuns băieţaşul. Că o pun pe sobă şi îndată se topeşte. 
Bunica l-a mângâiat pe păr şi a început o altă poveste. Seara, înainte de culcare, când era pe ju-

mătate dezbrăcat, Karl s-a dus la fereastră, s-a urcat pe un scaun şi s-a uitat prin rotocolul de pe 
geam. Afară începuse să ningă şi un fulg, cel mai mare, s-a prins de marginea unei cutii de flori; 
fulgul a crescut până s-a prefăcut într-o femeie îmbrăcată cu o rochie albă, care parcă era ţesută 
din mii şi mii de fulgi de zăpadă. 

(Crăiasa Zăpezii, de Hans Cristian Andersen)  
 

 
1. Titlul textului este: 

a. Iarna; b. Crăiasa Zăpezii; c. Crăiasa Iernii; d. Poveste de iarnă.
 

2.  Autorul textului este: 
a. Ion Creangă; b. Charles Perault; c. Charles Dickens; d. Hans Cristian 

Andersen. 
 
3.  Câte alineate sunt în text? 

a. două; b. șapte; c. opt; d. nouă. 
 
4.  Acțiunea se petrece în anotimpul: 

a. iarna; b. vara; c. toamna; d. primăvara. 
 
5.  Numele copiilor erau: 

a. Karl și Gretchen; b. Karl și Susan; c. Carl și Gretchen; d. Karl și bunica.
 
6.   Karl a văzut-o pe Crăiasa Zăpezii: 

a. pe ușă; b. pe geam; c. pe sobă; d. într-o carte.
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7.  Crăiasa a apărut: 

a. dintr-un fulg; b. dintr-o albină; c. dintr-un nor; d. din aer. 
 

8.  Rochia pe care o purta Crăiasa Zăpezii era:  
a. albă; b. albastră; c. verde; d. neagră. 

 
9.  Cuvântul cu sens asemănător pentru zăpadă este: 

a. iarnă; b. omăt; c. albă; d. rece. 
 
10. Cuvântul CRĂIASA conține: 

a. 2 vocale; b. 3 vocale; c. 4 vocale; d. 5 vocale. 
 
11.   Ultimul cuvânt din text are: 

a. 3 silabe; b. 2 silabe; c. 5 silabe; d. 4 silabe. 
 
12.  Cuvântul noi are sens diferit de cel din text în următorul enunț: 

a. Vine pe la noi. 
c. Noi am plecat cu sania. 

b. Am ghete noi. 
d. Vrem și noi patine! 

 
13.  Sensul opus al cuvântului noaptea este: 

a. iarna; b. seara; c. ziua; d. vara. 
 
14.  Cuvintele despărțite corect în silabe sunt în enumerarea: 

a. ro-to-co-l, fe-re-as-tra, po-ves-te; 
c. ro-to-col, fer-eas-tra, po-ves-te; 

b. ro-t-ocol, fe-re-as-tra, po-ves-te; 
d. ro-to-col, fe-reas-tra, po-ves-te. 

 
15.  În cuvintele din seria: geamuri, înghețate, rochie, fulgi se găsesc, în ordine, grupurile de litere: 

a. ge, che, gi, ci; b. ge, ce, ci, che; c. ge, ghe, ghi, ce; d. ge, ghe, chi, gi. 
 
16.  Alege ordinea alfabetică pentru cuvintele: geamuri, băiețașul, regina, bunica: 

a. bunica, băiețașul, regina, geamuri; 
c. băiețașul, bunica, geamuri, regina; 

b. băiețașul, bunica, regina, geamuri; 
d. bunica, băiețașul, geamuri, regina. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  În propozițiile de mai jos, cuvântul ochi are aceeași formă, dar înțeles diferit. Alege propoziția 

în care ochi reprezintă organ de simț. 
a. Are ochi albaștri. 
b. Vânătorul ochi o pasăre. 
c. Broasca a intrat pe un ochi de geam. 
d. Aș mânca un ou ochi. 

 
18.  Corectați greșelile din enunțurile de mai jos: 

achim este unghiul lui costace. El îi aduche cadou o perece de gete noi. 

 Câte greșeli ai descoperit? 

a. 9; b. 8; c. 7; d. 6. 
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