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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2019-2020 / ETAPA I – 23 ianuarie 2020 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte. 

 
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) 
 

STANDARD 
 

1. Pentru scrierea titlului s-au folosit: 
a. 4 cuvinte; b. 3 cuvinte; c. 2 cuvinte; d. un cuvânt. 
 

2.  Textul de mai sus face parte: 
a. dintr-un dialog; b. dintr-o poveste; c. dintr-o poezie; d. dintr-un film. 
 

3.  Scufița Roșie era: 
a. zglobie și drăgălașă;  b. alintată și răutăcioasă; 
c. supărăcioasă și drăgălașă; d. răutăcioasă și dezordonată. 
 

4.  I s-a spus Scufița Roșie de la: 
a. scufiță; b. mama; c. vecini; d. prieteni. 
 

5.  Fetiței îi plăcea scufița pentru că: 
a. avea flori; b. era croșetată; c. îi ședea tare bine; d. costa mult. 
 

6.  Fetița era cel mai mult îndrăgită de: 
a. prieteni; b. bunică; c. animalele pădurii; d. vânător. 
 

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

8.  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. Este roșie bluzița mea. 
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9.  Înțelesul expresiei îi ședea tare bine este: 

a. se odihnea; b. se vedea; c. se auzea; d. i se potrivea. 
 

10.  În primul enunț din text sunt       cuvinte formate dintr-o silabă. 

a. 8;     b. 9;     c. 10; d. 7. 
 

11.  Înțelesul opus al cuvântului iubea este: 

a. schimba; b. vedea; c. ura; d. dăruia. 
 

12.  Grupul de litere întâlnit în text de mai multe ori este: 

a. ce;     b. ge;     c. che; d. ci. 
 

13.  Cuvântul drăgălașă are:  

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

14.  Seria care conține cuvinte formate din două silabe este: 

a. care, iubea, oricine, voia; b. care, zglobie, iubea, voia; 
c. care, tare, iubea, voia; d. care, voia, iubea, catifea. 
 

15.  Fragmentul conține: 

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

16.  În care exemplu cuvântul mai nu are același înțeles cu cel din text? 

a. Suntem în luna mai. 
b. Trenul nu mai vine. 
c. Nu mai doresc alune. 
d. — Ce mai faci? 
 

EXCELENŢĂ 
 

17.  Sunt așezate în ordine alfabetică cuvintele din șirul: 
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. 
 

18.  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. 

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


