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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2022-2023 / ETAPA I – 13 ianuarie 2023 
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

CLASA a II-a 
 

Numele:  .........................................................................................................................................................  
Prenumele: .....................................................................................................................................................  
Școala: .................................................................................................................. / Clasa: ............................ 
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al elevului: ..........................................................................  
Codul C.I.C. (codul de identificare Comper) al profesorului mentor:.....................................................  

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
 
 
Citeşte cu atenţie textul pentru a putea rezolva cerințele legate de acesta, apoi bifează în 

grilă răspunsurile corecte. 
 
A fost odată un morar care avea trei băieți. Pe lângă avuția aceasta, mai avea un măgar și un 

motan. Băieții măcinau, măgarul aducea grânele și făina, iar motanul prindea șoareci. 
Tatăl lor muri și băieții și-au împărțit moștenirea: primul luă moara, al doilea măgarul și al 

treilea motanul. Băiatul cel mic era trist pentru că se gândea că el a ieșit cel mai păgubit. Ce să 
facă cu un motan? 

Dar nimeni nu știa că motanul era năzdrăvan și înțelegea gândul oamenilor. 
Într-o zi îi ceru tânărului să-i facă o pereche de cizme. Când acestea au fost gata, motanul se 

încălță cu ele. Își luă un sac în care-și puse grâu, îl legă bine la gură ca să-l poată ține, apoi ieși pe 
ușă, mergând în două labe, parcă ar fi fost un om. 

În țara aceea, domnea un rege căruia îi plăcea să mănânce potârnichi. Dar acestea erau 
rare. Doar în pădure mai erau, dar se ascundeau de vânători. Motanul se hotărî să facă el treabă 
bună, dacă vânătorii nu au reușit. Așadar, merse în pădure, desfăcu sacul și lăsă boabele de grâu 
la vedere. Iar el, ascuns într-un tufiș, ținea sfoara care lega sacul. Când păsările au venit să 
mănânce, motanul nu a mai pierdut timpul și a tras de sfoara care a închis sacul. Apoi le-a luat și 
le-a dus la palat. 

(după Motanul încălțat, de Charles Perrault) 
 
 

STANDARD 
 
1. Titlul textului conține: 

a. două cuvinte, cinci silabe; 
b. două cuvinte, șase silabe 
c. patru cuvinte, șase silabe; 
d. trei cuvinte, patru silabe. 

 
2. Numărul alineatelor din textul prezentat este: 

a. 4;   b. 5;  c. 3; d. 2. 
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3. Morarul avea: 
a. trei fete;  
b. trei băieți; 
c. trei motani; 
d. doi băieți și un motan. 
 

4. Fiul cel mic a primit: 
a. moara;  b. măgarul; c. motanul; d. potârnichile. 

 
5. Regelui îi plăcea să mănânce: 

a. porumbei;  b. fructe;  c. legume; d. potârnichi. 
 
6. Motanul s-a ascuns: 

a. într-un tufiș;  b. într-un copac;  c. într-o scorbură; d. într-o moară. 
 
7. Cuvântul năzdrăvan (Dar nimeni nu știa că motanul era năzdrăvan și înțelegea gândul 

oamenilor.) nu poate fi înlocuit în text cu: 
a. neascultător;  b. ciudat; c. magic; d. fermecat. 

 
8. Cuvântul țara nu poate fi înlocuit în nicio situație cu: 

a. regat;  b. popor;  c. patrie; d. stat. 
 
9. Cuvântul palat poate fi înlocuit cu: 

a. colibă;  b. regat;  c. moară; d. castel. 
 
10. Un cuvânt cu sens opus pentru avuție ar putea fi: 

a. bogăție;  b. avere;  c. avut; d. sărăcie. 
 
11. În prima propoziție din text sunt: 

a. patru cuvinte dintr-o silabă, patru cuvinte din două silabe, un cuvânt din trei silabe; 
b. patru cuvinte dintr-o silabă, trei cuvinte din două silabe, două cuvinte din trei silabe; 
c. trei cuvinte dintr-o silabă, cinci cuvinte din două silabe, un cuvânt din trei silabe; 
d. trei cuvinte dintr-o silabă, patru cuvinte din două silabe, două cuvinte din trei silabe. 

 
12. Semnul „:” s-a folosit: 

a. înaintea unei enumerări;  
b. înaintea cuvintelor unei persoane;  
c. după o enumerare; 
d. după cuvintele unei persoane. 

 
13. Numărul propozițiilor interogative din text este: 

a. 0;  b. 1;  c. 2; d. 3. 
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14. Seria corectă este: 
a. hotărâ, reînceput, românesc, reîntors; 
b. pâine, doborî, reântors, România, 
c. mână, coborî, reîmprospătat, împreună; 
d. întors, cîine, româncă, târî. 

 
15. În seria de cuvinte împodobit, neâmblânzit, conbină, ânpânzit, înbujorat, numărul greșelilor 

este: 
a. 6;  b. 3;  c. 4; d. 5. 
 

16. În primul enunț din ultimul alineat, numărul cuvintelor care conțin grupurile de litere învățate 
este: 
a. 4;  b. 3;  c. 5; d. 6. 

 
EXCELENŢĂ 

 
17. ____________ țară trăia un rege care vâna potârnichi __________ pădure. 
 Motanul a scos boabele de grâu ____________ sac și s-a ascuns ___________ tufiș. 
 
 Cuvintele care trebuie completate sunt: 

a. Într-un, dintr-o, dintr-un, într-un; 
b. Într-o, dintr-o, dintr-un, într-un; 
c. Într-o, dintr-un, dintr-o, într-un; 
d. Într-un, dintr-o, dintr-un, într-o. 

 
18. Tânărul  îi  făcu  motanului  o  pereche  de  cizme. 
         1      2     3             4           5       6         7        8 
 
 Ordinea alfabetică a cuvintelor este: 

a. 8, 3, 7, 2, 4, 5, 6, 1; 
b. 8, 7, 3, 4, 2, 5, 6, 1; 
c. 8, 7, 3, 2, 4, 5, 6, 1; 
d. 7, 8, 3, 2, 4, 5, 6, 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


