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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016  

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 răspunsul corect: 

 

A fost odată ca niciodată o femeie singură şi sărmană, care îşi dorea un copil mai mult decât 
orice pe lume. Într-o bună zi, femeia întâlni o zână căreia îi spuse păsul. Zâna îi dădu un bob de 
orz, povăţuind-o: 

— Acesta nu e orz adevărat, din cel care creşte pe câmp şi îl mănâncă găinile. Pune-l într-un 
ghiveci de flori şi ai răbdare. Vei vedea că dorinţa ta se va îndeplini în scurtă vreme. 

— Îţi multumesc din suflet! zise femeia şi de cum se întoarse acasă îşi şi sădi bobul de orz  
într-un ghiveci, întocmai cum o povăţuise zâna. 

Nu trecu mult şi din pământ răsări o floare mare şi foarte frumoasă, care semăna cu o lalea 
îmbobocită. 

— Ce floare minunată! gândi femeia, sărutându-i petalele. Şi chiar în acea clipă floarea se 
deschise, foşnind încetişor. Acum se vede bine că aceasta nu era o lalea adevărată! 

Înăuntrul florii fermecate femeia văzu o fetiţă mică, mică de tot şi neasemuit de drăgălaşă. 
Pentru că micuţa era numai cât degetul cel mic de înaltă, primi numele de Degeţica. Femeia îi 
pregăti un leagăn pe măsura ei, dintr-o coajă de nucă frumos lustruită, îi puse petale de viorele în 
loc de saltele şi o înveli cu o petală de trandafir. 

 (Hans Christian Andersen, Degețica) 
 

STANDARD 
 

1. Titlul textului este: 
a. Degețica; b. O fetiță; c. Fetița din lalea; d. Fetița cât un deget.

 
2.  Pentru scrierea numelui autorului s-au folosit:  

a. două cuvinte; b. trei cuvinte; c. patru cuvinte; d. un cuvânt. 
 
3.  Femeia își dorea: 

a. o casă; b. o zână; c. un copil; d. o lalea. 
 
4.   Zâna îi dădu: 

a. un bob de orz; b. un bob de orez; c. un bulb; d. o floare. 
 
5.  Nu trecu mult, și din pamânt răsări: 

a. o floare; b. un ghiveci; c. un ghiocel; d. o narcisă. 
 
6.  Fetița era mică, mică de tot, cât: 

a. o lalea; b. degetul cel mic; c. o neghină; d. o petală. 
 
7.  Femeia îi pregăti dintr-o coajă de nucă: 

a. un pat; b. o saltea; c. un scaun; d. un leagăn. 
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8.  Fragmentul prezentat conține: 

a. 5 alineate; b. 6 alineate; c. 3 alineate; d. 8 alineate. 
 
9.  Cuvântului minunată i se potrivește schema: 

a. cvcvcvcv; b. cvvcvvcv; c. vcvcvcvc; d. ccvccvvc. 
 
10.  Delimitând cuvintele din enunțul Veivedeacădorințatasevaîndepliniînscurtăvreme., 

găsim: 
a. 8 cuvinte; b. 9 cuvinte; c. 10 cuvinte; d. 11 cuvinte. 

 
11.  Propoziția Ce floare minunată! exprimă:  

a. o urare; b. o întrebare; c. o mirare; d. o poruncă. 
 
12.  Alege cuvântul cu înțeles asemănător termenului povață: 

a. ceartă; b. sfat; c. cauză; d. dorință. 
 
13.  Seria în care toate cuvintele au trei silabe este: 

a. nucă, floare, minunată; 
c. femeie, singură, copil; 

b. micuța, degetul, înaltă; 
d. petalele, adevărate, lalelele. 

 
14.  Perechea în care nu se află cuvinte cu sens opus este: 

a. vorbeau – tăceau; b. frumos – urât; c. prieten – amic; d. cald – rece. 
 
15.  Cuvântul scris corect este: 

a. înbobocită; b. âmbobocită; c. ânbobocită; d. îmbobocită. 
 
16.   După al treilea enunț din text s-au folosit două puncte pentru că urmează: 

a. o enumerare; b. o ghicitoare; c. vorbirea directă; d. un îndemn. 
 
 

EXCELENȚĂ 
 
17.  Care propoziție este scrisă corect? 

a. Femeia sa dus și a sădit bobul fermecat. 
b. Sa întâlnit cu o zână. 
c. Femeia dorea o fetiță s-au o lalea. 
d. Floarea s-a deschis ușor. 

 
18.  Alege varianta corectă! 

a. ex-er-ci-țiu, ex-pli-ca-ți-e, î-not, i-de-e; 
b. e-xer-ci-țiu, ex-pli-ca-ți-e, î-not, i-de-e; 
c. e-xer-ci-țiu, ex-pli-ca-ți-e, în-ot, i-de-e; 
d. e-xer-ci-țiu, ex-pli-ca-ți-e, î-not, i-dee. 
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