
1

 
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE 

 

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2021-2022, Clasa a II-a 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA a II-a – 18 martie 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. 
 
Odată, un bătrân a pus în grădină o sămânţă de ridiche. Şi a crescut ridichea aceea  

mare, mare, cât capul omului sau poate şi mai mare. Era o ridiche uriașă! 
Într-o zi, moşul a încercat să smulgă ridichea. Dar ea nu s-a lăsat deloc scoasă din 

pământ. Bătrânul a chemat şi pe babă. Baba s-a prins de mijlocul moşneagului, 
moşneagul de frunzele ridichii. Şi trag ei, trag, dar ridichea nu s-a clintit. Baba a chemat pe 
nepoată. Nepoata s-a prins cu mâinile de babă, baba de moş şi moşul de ridiche. Şi trag 
cu toţii, trag, dar ridichea nu s-a mişcat din loc! Nepoata a chemat căţelul. El s-a agăţat de 
rochia nepoatei, nepoata de babă, baba de moş şi moşul de ridiche. Au tras ei cât au tras, 
dar ridichea stătea neclintită. Apoi, ce să vezi, că şi pisica a venit să ajute. Au tras cu toţii 
de ridiche, dar fără folos. 

 
 
Pisica a zis: 
— Staţi, că mai aduc eu un tovarăş în ajutor!  
Şi a chemat pe şoarece. Se prinde şoarecele de pisică, pisica de căţel, căţelul de 

nepoată, nepoata de babă, baba de moş şi moşul de ridiche. Trag cu toţii, trag… Ridichea 
s-a smuls şi a ieşit din pământ. 

Atât de mare a fost ridichea, că au mâncat-o cu tot satul. 
(„Ridichea uriaşă”) 
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STANDARD 
 

1. Întâmplările din text se găsesc în ordinea stabilită de enunțurile din varianta: 
1. Bătrânul a încercat a smulge ridichea. 
2. Ridichea a fost scoasă din pământ. 
3. Bătrânul a pus o sămânță de ridiche. 
4. În ajutorul bătrânului vin mai mulți. 
5. Din sămânță a ieșit ridichea uriașă. 

 

a. 1, 2, 3, 4, 5; b. 3, 5, 1, 4, 2; c. 5, 1, 3, 4, 2; d. 3, 5, 1, 2, 4.  
 
2. Mesajul textului poate fi: 

a. Graba strică treaba.  b. Omul muncitor e lăudat. 
 c. Unde sunt mulţi puterea creşte. d. Munca aduce bogăție. 

 
3. Bătrânul nu a putut scoate ridichea din pământ, pentru că era: 

a. roşie; b. noduroasă; c. uriașă; d. din aur. 
 
4. Nepoata a chemat în ajutor: 

a. cățelul; b. șoarecele; c. pisica; d. baba. 
 
5. Cuvântul cu sens opus pentru uriaşă este:  

a. gigantică; b. minusculă; c. imensă; d. enormă. 
 
6. Cuvântul cu același sens ca în textul dat pentru scoasă este: 

a. salvată; b. alungată; c. scăpată; d. extrasă. 
 

7. Explicaţia care să aibă același sens ca în text pentru grupul de cuvinte fără folos este: 
a. inutil; b. cu câștig; c. cu rost; d. fără valoare. 

 
8. Cuvântul alintat pentru babă este: 

a. babetă; b. bătrână; c. băbuțică; d. băbuță. 
 
9. Cuvântul care nu este înrudit cu pământ este: 

a. pământiu; b. pământesc; c. extraterestru; d. pământean. 
 
10. Perechea incorectă pentru a exprima unul – multe este: 

a. nepoată – nepoate; b. sat – sate; c. grădină – grădine; d. mână – mâini. 
 

11. Cuvântul neclintită conţine: 
a. două vocale; b. cinci vocale; c. trei vocale; d. patru vocale. 
 

12. Varianta care conţine doar cuvinte alcătuite dintr-o silabă este: 
a. era, sau, zi, tot, pe;  b. eu, fără, trag, apoi, nu; 

 c. smuls, mai, aduc, ea, trag; d. tot, pe, moș, smuls, nu. 
 
13. Cuvântul pământuri este despărțit corect în silabe în varianta: 

a. pă-mân-tu-ri; b. pă-mâ-nturi; c. pă-mân-turi; d. p-ă-mân-turi. 
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14. Seria în care cuvintele sa și s-a sunt scrise corect este: 
a. sa agățat, ridichea sa, sa prins, nepoata sa, sa clintit; 

 b. sa agățat, ridichea s-a, sa prins, nepoata s-a, sa clintit; 
 c. s-a agățat, ridichea s-a, s-a prins, nepoata s-a, s-a clintit; 
 d. s-a agățat, ridichea sa, s-a prins, nepoata sa, s-a clintit. 
 
15. Câte dialoguri apar în textul dat? 

a. 2; b. 1; c. 4; d. 3. 
 
16. Ești politicos/politicoasă! Selectează formula de solicitare cea mai potrivită: 

a. Hai, ajută-mă!  b. Mă ajuți? 
c. Mă poți ajuta și pe mine, te rog? d. Ajută-mă! 

 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Selectează varianta în care toate cuvintele sunt scrise corect: 
a. în, hotărâ, reîncepe, pâine; 
b. ân, hotărî, reîncepe, pâine; 

 c. în, hotărî, reîncepe, pîine; 
 d. în, hotărî, reîncepe, pâine. 
 
18. În enunțul Mara, ajută-mă!, virgula s-a folosit: 

a. pentru a exprima o rugăminte; 
b. pentru a separa elementele unei enumerări; 

 c. pentru a separa o strigare de restul enunțului; 
 d. pentru a indica o mirare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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




