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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 10 mai 2012 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a II-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect. 

 

SUBIECTUL I 

 

Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 

 

Cerbul şi calul 

     de Lev Tolstoi 

 

1       Văzând că cerbul este alungat, calul spuse: 

2      Un cerb împunse cu coarnele calul şi îl alungă de pe păşune. 

3      Şi păstră calul pe lângă el. 

4      Calul veni la om şi îl rugă să-i ia apărarea. 

5     — Mulţumesc, omule, acum lasă-mă să plec. 

6      Omul îi luă apărarea, alungă cerbul, dar puse frâul şi şaua pe cal. 

7    — Ba nu te las, fiindcă mi-am dat seama câtă nevoie am de tine. 

 

1. Ordinea corectă a enunţurilor în text este: 
a. 2, 4, 6, 1, 5, 7, 3. b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. c. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; d. 4, 7, 6, 5, 3, 1, 2. 

 

2. Lista ce cuprinde toate capitolele unei cărţi se numeşte: 

a. cuprins; b. cotor; c. filă; d. copertă. 

 

3. În text este vorba despre: 

a. un cerb, un cal şi 

un om; 

b. un cerb, un măgar 

şi un om; 

c. un lup, un cal şi 

un om; 

d. un căţel, un cerb 

şi un om. 

 

4.  În text dialoghează: 

a. cerbul cu omul. b. calul cu omul. c. calul cu cerbul. d. cerbul cu vulpea. 

 

5. Dialogul este început de: 

a. om; b. cerb; c. măgar; d. cal. 

 

6. Cărui enunţ i se potriveşte întrebarea De ce n-a lăsat omul calul să plece? 

a. 7; b. 6; c. 5; d. 4. 

 

7. Cerbul a alungat calul: 

a. de pe trotuar; b. de pe deal; c. de pe păşune; d. de pe lac. 
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8. O filă are: 

a. două pagini; b. două coperte; c. două cotoare; d. o pagină. 

 

9. Învelişul protector al unei cărţi se numeşte: 

a. copertă; b. cotor; c. file; d. pagini. 

 

10. Propoziţia care nu poate constitui încheierea unui dialog este: 

a. Ce mai faci? b. Pe curând! c. Bună ziua! d. Salut! 

 

 

SUBIECTUL II 

 

Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 
 

 Puii 

  de Nina Cassian 

 

Pui cu puf de aur moale 

Şase sunt prin curte, 

Umblă-n picioarele goale, 

Sprintene şi scurte. 

 

Piuie scăldaţi în rouă 

Mult le place viaţa! 

„Am ieşit şi noi din ouă 

Bună dimineaţa!” 

 

 

11.   Seria în care toate cuvintele conţin grupuri de vocale (oa, uă, ie, ia, ea) este: 

a. scurte, picioarele, piuie, rouă, ieşit, ouă, dimineaţa, viaţa; 

b. umblă, picioarele, piuie, rouă, ieşit, ouă, dimineaţa, viaţa; 

c. sprintene, picioarele, piuie, rouă, ieşit, ouă, dimineaţa, viaţa; 

d. moale, picioarele, goale, piuie, rouă, ieşit, ouă, dimineaţa, viaţa. 

 

12.   Primul vers conţine:  
a. 3 cuvinte formate dintr-o singură silabă; 

b. 5 cuvinte formate dintr-o singură silabă; 

c. 4 cuvinte formate dintr-o singură silabă; 

d. 6 cuvinte formate dintr-o singură silabă. 

 

13.   Cuvintele dintr-o propoziţie sunt legate prin: 

a. bastonaşe; b. semne de 

punctuaţie; 

c. înţeles;   d. litere. 

 

14.   Semnul scris al sunetului este: 

a. vocala; b. consoana; c. pagina; d. litera.  

 

15.   Ultimul vers este: 
a. un salut; b. un îndemn; c. o poruncă; d. o întrebare. 
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16.   Propoziţia Mult le place viaţa! are: 

a. 3 cuvinte; b. 5 cuvinte; c. 4 cuvinte; d. 6 cuvinte. 

 

17.   Regula de scriere corectă a cuvintelor  umblă, umbră, împrejur, împreună  este: 

a.  Înaintea consoanelor b şi p se scrie întotdeauna consoana m şi nu n. 

b.  Înaintea consoanei m se scrie întotdeauna vocala u. 

c.  Înaintea consoanei p se scrie întotdeauna consoana n. 

d.  Înaintea consoanei m se scrie întotdeauna vocala î. 

 

18.   În scrierea propoziţiei  Pui a eşit la plinbare.  s-au strecurat: 

a. 3 greșeli; b. 4 greșeli; c. 5 greșeli; d. 6 greșeli. 

 

19.   Versurile se scriu întotdeauna: 

a. cu alineat; b. fără alineat; c. fără semne 

de punctuaţie; 

d. cu linie de 

dialog. 

 

20.   Cuvântul scăldaţi cuprinde: 

a. 3 vocale şi  

4 consoane; 

b. 3 vocale şi  

5 consoane; 

c. 4 vocale şi  

3 consoane; 

d. 5 vocale şi  

3 consoane. 
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