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EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA a II-a – 16 martie 2018   

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 
 

Tudorel era un ciobănaș de vreo zece anişori, prin isteţimea lui scăpase în mai multe rânduri 
vacile şi oile satului din ghearele unor lupi. Nu ştia nici de frică, nici de înșelăciune. 

—Sunt cioban, trebuie să-mi păzesc turma! Asta ştiu!… şi nu-l biruia nimeni. 
Moşul din pădure, vrăjitorul cel bun, care vede şi răsplătește pe cei ce se poartă voiniceşte 

l-a chemat la el în peşteră şi l-a poftit să-şi aleagă tot ce va dori din bogățiile adunate acolo. 
Tudorel se hotărî să ia doar un fluier. 
— Să-mi trăiești, băiatul moşului! i-a răspuns vrăjitorul cel bun. N-ai vrut nici straie scumpe, 

nici bani de aur, dar ai ales o comoară nepreţuită. Fluierul acesta, pe care l-a făurit un meşter din 
vechime, nu numai că-ţi va ţine de urât, dar prin el vei putea îmblânzi fiarele. Păstrează-l sănătos, 
dragul meu, şi s-auzim de bine! 

A doua zi, plecând cu oile, Tudorel se aşeză pe un dâmb şi începu să-i zică din fluier. Mare îi 
fu bucuria când văzu că mioarele se opresc din pășunat şi încep să joace. 

(Victor Eftimiu, Fluierul fermecat)  
 

1. Băiatul din poveste se numea: 
a. Tudor; b. Teodor; c. Tudorel; d. Tudorică. 

 

2. El a fost chemat de: 
a. vrăjitorul cel rău; b. un drumeţ; c. vrăjitorul cel bun; d. un împărat. 

 

3. Tudorel nu era: 
a. cioban; b. fierar; c. oier; d. păstor. 

 

4. Ciobănaşul avea: 
a. 9 ani; b. 11 ani; c. 8 ani; d. vreo 10 anişori. 

 

5. Băiatul a fost chemat de vrăjitorul cel bun: 
a.  într-un palat; b. într-o pădure; c. într-o scorbură; d. într-o peşteră. 

 

6. Tudorel şi-a ales:  
a. straie scumpe; b. un fluier; c. bani de aur; d. bogăţii. 

 

7. La auzul cântecului din fluier, mioarele: 
a. se opresc din păşunat; b. se opresc din păşunat şi încep să joace; 
c. încep să joace;  d. încep să joace şi să sară. 
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8. Nu este „alintat” cuvântul: 
a. anişori; b. mioarele; c. Tudorel; d. ciobănaş. 

 

9. Numără, apoi alege răspunsul corect! 
 Ultimul enunţ al textului este format din … cuvinte.  

a. şaisprezece; b. optsprezece; c. cincisprezece; d. şaptesprezece. 
 

10. Cuvântul cu acelaşi număr de vocale şi de consoane este: 
a. mioarele; b. moşului; c. poartă; d. scumpe. 

 

11. Înţelesul expresiei începu să-i zică din fluier este: 
a. să pălăvrăgească; b. să cânte; c. să vorbească; d. să joace. 

 

12. Seria în care toate cuvintele conţin grupuri de vocale (ia, oa, ea, ie) este: 
a. putea, bine, coarnele, turmei; b. culeagă, poartă, straie, iată; 
c. mioarele, vechimea, pădure, isteţimea; d. întoarse, sărea, joace, plecând. 

 

13. Cuvântul care nu are acelaşi înţeles/sens cu termenul nepreţuită este: 
a. valoroasă; b. scumpă; c. politicoasă; d. preţioasă. 

 

14. Alege schema din vocale şi consoane a cuvântului comoară: 
a. c v v c v v c; b. c v c v v c v; c. v c c v v c v; d. c c v c c v c. 

 

15. Ce enumerare cuprinde cuvinte în ordine alfabetică? 
a. ciobănaş, oile, turma, biruia, lupi, bani; 
b. bani, ciobănaş, biruia, lupi, oile, turma; 
c. biruia, bani, ciobănaş, lupi, oile, turma; 
d. bani, biruia, ciobănaş, lupi, oile, turma. 

 

16. Seria în care toate cuvintele au trei silabe este: 
a. anişori, scăpase, lupi, ghearele; 
b. ciobănaş, biruia, vechime, Tudorel; 
c. păşunat, fiarele, fluier, sănătos; 
d. comoară, nepreţuită, peşteră, făurit. 

 

EXCELENŢĂ 
 

17. Perechea nepotrivită de cuvinte este: 
a. curaj – frică; b. biruia – învingea; c. scumpe – ieftine; d. bucuria – tristeţea. 

 

18. Enunţul care are acelaşi înţeles cu expresia din text va ţine de urât este: 
a. — Cine-i urâtul ăsta, mamă? întrebă copilul. 
b. Timpul urât de afară l-a întristat pe Matei. 
c. O carte de poveşti îţi va ţine de urât în serile geroase de iarnă. 
d. Supărată, Aura se uită urât la colega ei de bancă. 

 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 


