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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA I – 21 ianuarie 2022 
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. 
 

Într-o zi de vară, moşul a rugat-o pe babă să îi facă o turtiţă. A făcut baba o turtiţă 
rotundă, rumenă şi frumoasă din făină şi a pus-o la fereastră să se răcească. 

Turtiţa a stat cât a stat la fereastră şi a sărit. A pornit-o, rostogolindu-se, spre poartă 
şi de acolo, s-a rostogolit pe drum, unde s-a întâlnit cu un iepure. Iepurele a vrut să o 
mănânce. Turtiţa a fugit şi a scăpat de iepure. 

S-a rostogolit mai departe, până în pădure, unde s-a întâlnit cu ursul. Acesta era tare 
flămând şi a vrut şi el să o mănânce. Turtiţa a scăpat și de data aceasta.  

Rostogolindu-se mai departe, turtiţa s-a întâlnit cu vulpea. Şireata i-a cerut turtiţei să 
urce pe botul ei, ca să o audă mai bine cântând. Vulpea a lăudat cântecul turtiței, însă a 
rugat-o să vină mai aproape, pe limba ei, că nu auzea prea bine. Dar cum a sărit turtiţa pe 
limba vulpii, aceasta… hap! a şi înghiţit-o. 

 (Turtiţa, după o poveste populară) 
 

STANDARD 
 

1. Titlul textului este: 
a. Turta; b. Turtița; c. Moșul; d. Baba.  

 
2. Varianta care indică ordinea apariţiei personajelor în poveste este: 

   
1 2 3 4 5 6 

 

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

3. Întâmplarea se petrece într-o zi de: 
a. vară; b. primăvară; c. toamnă; d. iarnă. 
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4. Moşul a rugat-o pe babă să îi facă: 
a. un cozonac; b. o prăjitură; c. un corn; d. o turtiţă. 
 

5. Cuvântul care nu are trei silabe este:  
a. auzea; b. pădure; c. zi; d. făină. 
 

6. Cuvintele potrivite pentru a completa REȚETA TURTIȚEI se găsesc în seria: 
a. Brutarul, bucătărie, turtiță, făină; b. brutarul, brutărie, prăjitură, zăpadă;  
c. Brutarul, brutărie, turtiță, făină; d. brutarul, brutărie, turtiță, făină.  

 
 

REŢETA TURTIŢEI 
 
 
                                                  ___________________   Vasile vă invită la   
 
 
 
 
                                          _____________________, să vă servească cu o 
 
 
 
                                   ___________________  rumenă, făcută din  
 
 
 
                                ____________________ albă. 
                 
 

Poftă bună! 
  
 

7. Al patrulea cuvânt din enunţul Ursul era tare flămând. are: 
a. trei silabe; b. două silabe; c. patru silabe; d. o silabă. 

 
8. În enunţul Turtița a întâlnit în calea sa pe urs, iepure și vulpe. sunt: 

a. zece cuvinte; b. unsprezece cuvinte; c. nouă cuvinte; d. opt cuvinte. 
 
9. Seria corectă de cuvinte „alintate” este: 

a. turta, vulpița, băbuța, ferestruica; b. turtița, vulpea, băbuța, ferestruica; 
c. turtița, vulpița, băbuța, ferestruica; d. turtița, vulpița, băbătia, ferestruica.  

 
10. Varianta care indică ordinea alfabetică corectă pentru cuvintele vulpe, iepure, moș, poartă, 

babă, pădure este: 
a. babă, iepure, moș, pădure, vulpe, poartă;  
b. babă, iepure, pădure, moș, poartă, vulpe;  
c. babă, iepure, moș, poartă, pădure, vulpe;  
d. babă, iepure, moș, pădure, poartă, vulpe.  
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11. Cuvântul rumen înseamnă: 
a. român; b. bujor; c. românesc; d. îmbujorat.  

 
12. Cuvântul cu sens opus pentru flămând este: 

a. înfometat; b. sătul; c. nemâncat; d. lihnit.  
 
13. Cuvântul care nu are sens asemănător pentru drum este: 

a. cărare; b. pod; c. traseu; d. rută. 
 
14. Selectează seria care conține toate cuvintele scrise corect. 

a. în, pîine, alergând, românaș, hotărî; b. în, pâine, alergând, romînaș, hotărî;  
c. în, pâine, alergând, românaș, hotărî; d. în, pâine, alergând, românaș, hotărâ. 

 
15. Semnul de punctuaţie semnul exclamării nu se foloseşte la sfârșitul unei propoziții care 

exprimă: 
a. o informaţie; b. o mirare; c. o poruncă; d. un salut.  
 
 

16. Ordinea corectă a semnelor de punctuație cu care ai completat enunțul:  

Au înflorit   zambila   ghiocelul   panseluţa   laleaua. este: 
a. virgulă, virgulă, virgulă, punct; b. două puncte, virgulă, punct, virgulă;  
c. două puncte, virgulă, virgulă, virgulă; d. virgulă, virgulă, virgulă, virgulă.  
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Ilustrația reprezintă: 
 

 
 
a. un afiș; b. o felicitare; c. un bilet; d. o scrisoare.  
 

18. În enunțul Ia a citit întro carte despre o mîndră înpărăteasă. sunt  greșeli de scriere.  

a. 1; b. 4; c. 3; d. 2.  
 

 
 
 

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

 

 

   




