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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA a II-a – 14 mai 2014
COMPER – COMUNICARE, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
I. INIȚIERE
A fost odată o fetiță zglobie și drăgălașă, pe care o iubea oricine de cum o vedea. Dar mai
dragă decât oricui îi era bunicii, care nu știa ce daruri să-i mai facă. Odată, bunica îi dărui o
scufiță de catifea roșie, și pentru că-i ședea tare bine fetiței și nici nu mai voia să poarte altceva pe
cap, o numiră de atunci Scufița Roșie.
(Frații Grimm, Scufița Roșie)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pentru scrierea titlului s-au folosit:
a. 4 cuvinte;
b. 3 cuvinte;

c. 2 cuvinte;

Textul de mai sus face parte:
a. dintr-un dialog;
c. dintr-o poezie;

b. dintr-o poveste;
d. dintr-un film.

Scufița Roșie era:
a. zglobie și drăgălașă;
c. supărăcioasă și drăgălașă;

b. alintată și răutăcioasă;
d. răutăcioasă și dezordonată.

I s-a spus Scufița Roșie de la:
a. o scufiță;
b. mama;

c. vecini;

Fetiței îi plăcea scufița pentru că:
a. avea flori;
c. îi ședea tare bine;

b. era croșetată;
d. costa mult.

Un cuvânt care nu are același înțeles cu a dărui este:
a. a da;
b. a oferi;
c. a cere;

d. un cuvânt.

d. prieteni.

d. a acorda.

Propoziția în care cuvântul roșie nu are același înțeles cu cel din text este:
a. Eu am mâncat o roșie.
b. Ina era roșie la față din cauza supărării.
c. Cristina are o rochiță roșie.
d. Avea părul de culoare roșie.
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8.

9.

Fetița era foarte îndrăgită de:
a. prieteni;
c. animalele pădurii;

b. bunică;
d. vânător.

Înțelesul expresiei îi ședea tare bine este:
a. se odihnea;
b. se vedea;
c. se auzea;

10. În primul enunț din text sunt
a. 8;
b. 9;

d. i se potrivea.

cuvinte formate dintr-o silabă.
c. 10;
d. 7.
II. CONSOLIDARE

Într-o curte,
Undeva
Vin copiii, o grămadă,
Dar nu vin
Ceva să ia,
Nici la joacă,
Nici la sfadă,
Toți s-adună
Sub copac,
Tac și tac,
Nimic nu fac.
(Cicerone Theodorescu, Băiatul cu poveștile)
11. Al doilea vers al poeziei are:
a. 4 silabe;
b. 3 silabe;

c. 2 silabe;

d. o silabă.

12. Copiii se adună sub copac:
a. să joace cărți; b. să danseze;

c. să râdă;

d. să nu facă nimic.

13. Cuvântul cu sens opus pentru a se aduna este:
a. a se strânge;
b. a se organiza; c. a se împrăștia; d. a veni.
14. Cuvântul vin nu are același înțeles cu cel din text în enunțul:
a. În damigeană bunicul are vin.
b. Copiii nu mai vin.
c. Vin și eu imediat.
d. De ce nu vin?
15. Același număr de vocale și consoane are cuvântul:
a. joacă;
b. nimic;
c. tac;

d. undeva.

III. STANDARD
Într-un rând adormi așa, într-o poiană. Când se deșteptă, rămase încremenit. În fața lui
stătea în picioare o femeie nespus de frumoasă, îmbrăcată într-o haină alcătuită din pene și frunze
de toate culorile.
(Vladimir Colin, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte)
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16. Expresia într-un rând se poate înlocui cu:
a. undeva;
b. în rând;
c. cândva;

d. acum.

17. În text sunt ... cuvinte care conțin litera î (mic de tipar).
a. trei;
b. patru;
c. cinci;
d. șase.
18. Așezarea corectă, în ordine alfabetică, a cuvintelor subliniate în text este:
a. adormi, lui, o, îmbrăcată, rămase, toate;
b. adormi, îmbrăcată, lui, o, rămase, toate;
c. o, adormi, lui, rămase, îmbrăcată, toate;
d. adormi, o, lui, îmbrăcată, toate, rămase.
IV. EXCELENȚĂ
19. Sunt corect scrise doar cuvintele din seria:
a. copii, kachi, poezii, zoologică, Alecsandri, kiwi;
b. kaki, copi, poezii, Alexandri, kiwi, zoologică;
c. copii, kaki, poezii, kivy, zoologică, Alecsandri;
d. copii, kaki, poezii, kiwi, Alecsandri, zoologică.
20. Unde nu s-a greșit?
a. Cuvântul excursie are: 8 litere, 8 sunete.
b. Cuvântul xerox are: 5 litere, 7 sunete.
c. Cuvântul examen are: 6 litere, 5 sunete.
d. Cuvântul bibliotecă are: 10 litere, 9 sunete.
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