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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a II-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect. 

 

SUBIECTUL I 

 

Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 

 

 Furnica veni la malul pârâului, căci i se făcuse sete. Un val o luă pe sus şi era gata să o 

înece. O porumbiţă tocmai trecea în zbor cu o crenguţă în cioc. Văzând furnica în primejdie, îi 

aruncă crenguţa în apă şi scăpă cu viaţă. În altă zi, un păsărar întindea plasa ca să prindă 

porumbiţa cu pricina şi tocmai se pregătea să tragă de sfoară. Furnica veni repede spre păsărar şi 

îl ciupi dureros de picior. Acesta scăpă un strigăt de durere, dar, odată cu el şi sfoara. Porumbiţa 

îşi desfăcu aripile şi zbură de acolo. 

    (Furnica şi porumbiţa, de Lev Tolstoi) 

 

1. Proverbul care s-ar potrivi acestui text este: 

a. Cine seamănă 

vânt culege furtună. 

b. Ulciorul nu 

merge de multe ori 

la apă. 

c. Unde dai şi unde 

crapă! 

d. Prietenul la 

nevoie se cunoaşte. 

 

2. Furnica şi porumbiţa erau: 

a. prietene; b. adversare; c. rude; d. vecine. 

 

3. Furnica a fost luată : 

a. de un val; b. de un nor; c. de un vânt; d. de un avion. 

 

4.  Varianta corectă a propoziţiei este: 

a. Furnica au venit. b. Furnica ai venit. c. Furnica am venit. d. Furnica a venit. 

 

5. Seria în care toate cuvintele au patru silabe este:  

a. furnica, picior, 

strigăt; 

b. desfăcu, aripile; c. primejdie, 

păsărarul, 

porumbiţa; 

d. întindea, pârâului, 

pricină. 

 

6. Înţelesul / sensul asemănător pentru cuvântul primejdie poate fi: 

a. bucurie; b. supărare; c. regret; d. pericol. 

 

7. Titlul lecturii este: 

a. Furnica şi 

crenguţa. 

b. Porumbiţa şi 

valul. 

c. Furnica şi 

porumbiţa. 

d. Furnica şi valul. 
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8. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a. înpreună, 

bomboane, ambiţie, 

porunbiţă; 

b. împreună, 

bomboane, ambiţie, 

porumbiţă; 

c. împreună, 

bomboane, ambiţie, 

înpărat; 

d. împreună, 

bomboane, ambiţie, 

înpărat. 

 

9. Feţele exterioare ale unei cărţi se numesc: 

a. pagini; b. file; c. coperte; d. cotor. 

 

10. Textul are: 

a. două alineate; b. un alineat; c. trei alineate; d. patru alineate. 

 

 

SUBIECTUL II 

 

Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 
 

 Moşneagul întrebă:  

— Tu eşti Pui-de-Om? 

— Eu. 

— Ştii de ce te-am chemat aici? 

— De unde vrei să ştiu? 

— Am să te întreb mai multe. 

— Întreabă-mă! 

— E adevărat că te-au prins zilele trecute nişte tâlhari? 

— Adevărat! 

— Şi te-au întrebat unde sunt vacile satului? 

— M-au întrebat. 

— Şi tu le-ai spus? 

— Eram prost să le spun? 

                     (Victor Eftimiu, Fluierul ciobănaşului) 

 

11.   În text dialoghează: 

a. moşneagul; b. Pui-de-Om; c. moşneagul cu  

Pui-de-Om;    

d. nu este un 

dialog. 

 

12.   Afirmaţia corectă este: 

a. Dialogul este 

convorbirea dintre 

două sau mai multe 

personae.   

b. Dialogul este 

un vers.   

c. Dialogul 

este o poezie.   

d. Dialogul este 

un titlu. 

 

13.   Cuvintele legate între ele prin înţeles formează: 

a. o propoziţie; b. un joc; c. o prăjitură;   d. un exerciţiu. 

 

14.   Numărul propoziţiilor interogative din text este: 

a. şase; b. opt; c. şapte; d. nouă.  

 

15.   Semnul exclamării din propoziţia subliniată s-a folosit pentru că exprimă: 

a. o mirare; b. o întrebare; c. un îndemn; d. o poruncă. 
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16.   În dialog,  Puiul-de-Om intervine: 

a. de cinci ori; b. de două ori; c. de şase ori; d. de opt ori. 

 

17.   În scrierea propoziţiei În Clasă vom înpodobi Bradul de crăciun cu girlande clorolate. s-au 

strecurat: 

a. două greşeli; b. trei greşeli; c.patru greşeli;   d. şase greşeli. 

 

18. Alege doar seria de cuvinte în care fiecare cuvânt conţine grupuri de litere învăţate (ce, ci, 

ge, gi, che, chi, ghe, ghi): 

 

a. şoricel, magician,  

cinstit, câine, 

picior; 

b. şoricel, 

ghiceşte, gheată, 

magician, 

ureche; 

c. pereche, 

gheată, unghie, 

rapid, aprilie; 

d. cineva, gheretă, 

Aşchiuţă, ghem, 

cuib. 

 

19.   În al cincilea dialog propoziţia are: 

a. patru cuvinte; b. cinci cuvinte; c. şase cuvinte; d. şapte cuvinte. 

 

20.   Două puncte s-au folosit în prima propoziţie pentru că urmează: 

a. o enumerare; b. vorbirea 

directă; 

c. o ghicitoare; d. un îndemn. 
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