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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 
EDIŢIA 2021-2022 / ETAPA NAŢIONALĂ – 16 mai 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. 
 
 Domnul Wonka, proprietarul fabricii de ciocolată, stătea în poartă singur-singurel. Ce 

apariție extraordinară! Pe cap avea o pălărie lunguiață ca un cilindru. Chipul îi era senin și 
surâzător. Si părea așa de inteligent! 

Deodată, făcu câțiva pași de dans în zăpadă, care-i luară pe toți prin surprindere, 
apoi își deschise larg brațele în fața celor cinci copii așezați în apropierea porților și le 
spuse: 

— Bun venit, micii mei prieteni! Bun venit în fabrica mea! 
Avea o voce puternică și melodioasă. 
— Poftiți, vă rog, unul câte unul. Luați-vă părinții de mână și poftiți înăuntru! Cine e 

primul? 
— Eu sunt Augustus! se prezentă copilul cel dolofan, pășind în față. 
— Numele meu este Veruca Salt, spuse una dintre fetițe, făcând un pas înainte. 
Se prezentară și ceilalți doi câștigători, mai întâi Micky, apoi Violeta. Fiecare era 

însoțit de propriii părinți. 
În cele din urmă se auzi și o voce firavă șoptind: 
— Charlie Bucket. 
— Charlie! strigă domnul Wonka. Bine-ai venit! Tu ești copilul care abia ieri a găsit 

biletul, nu? Am citit despre tine în ziarele de dimineață. Iar acesta este bunicul tău? 
Încântat să vă cunosc, stimate domn! E toată lumea înăuntru? Acum începe turul nostru. 
Vă rog, vă implor, nu vă depărtați de grup! N-ar fi bine să vă rătăciți. 

(după „Charlie și fabrica de ciocolată”, de Roald Dahl) 
 
 

STANDARD 
 
1. Titlul textului din care face parte fragmentul prezentat are: 

a. 3 cuvinte; b. 5 cuvinte; c. 4 cuvinte; d. 6 cuvinte. 
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2. Domnul Wonka era: 
a. proprietarul unei fabrici de jucării; 
b. un vizitator; 
c. proprietarul unei fabrici de ciocolată; 
d. însoțitorul  unui copil. 
 

3. Numărul copiilor care sosesc la fabrică este: 
a. 4; b. 3; c. 6; d. 5. 

 
4. Charlie era însoțit de: 

a. părinți; b. tatăl său; c. bunicul său; d. un prieten. 
 
5. Domnul Wonka avea o voce: 

a. puternică; b. firavă; c. aspră; d. șoptită. 
 
6. Expresia ,,Chipul îi era senin.” se referă la faptul că: 

a. era liniștit, mulțumit; 
b. privea la cerul senin;  
c. era supărat; 
d. era nemulțumit. 

 

7. Prenumele copilului care conține 3 consoane și 4 vocale este: 
a. Augustus; b. Charlie; c. Veruca; d. Violeta. 

 
8. Literele inițiale ale prenumelor copiilor, în ordinea în care apar în text, sunt: 

a. W, A, V, M, C; b. A, V, M, V, C; c. W, A, M, V, C; d. A, V, M, C, V. 
 
9. S-a folosit semnul exclamării, deoarece propoziția „— Bun venit, micii mei prieteni!” 

exprimă: 
a. un salut; b. un îndemn; c. o mirare; d. o urare. 

 
10. S-a folosit la final semnul „:” în propoziția ,,În cele din urmă se auzi și o voce firavă 

șoptind:”, deoarece: 
a. urmează cuvintele unei persoane; 
b. urmează o enumerare; 
c. urmează o explicație; 
d. urmează o întrebare. 

 
11. Numărul cuvintelor din primul alineat, care conțin grupul de litere ,,ci” este: 

a. 4; b. 3; c. 2; d. 1. 
 
12. Un cuvânt care are același sens cu ultimul cuvânt din propoziția „Domnul Wonka făcu câțiva 

pași în zăpadă.” se găsește în varianta: 
a. Nea Marin locuiește într-un sat mic. 
b. El ne-a primit cu bucurie la fabrică. 
c. Un covor de nea s-a așternut peste câmpie. 
d. Viscolul a măturat totul în calea sa. 
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13. Cuvântul ,,poartă” are același sens cu cel din text în propoziția: 
a. Domnul Wonka poartă o pălărie lunguiață. 
b. Vântul a închis o poartă. 
c. El se poartă cuviincios. 
d. Mingea a intrat direct în poartă. 

 
14. Alintând cuvintele: copil, ciocolată, fată, fabrică, acestea devin: 

a. copii, ciocolate, fete, fabrici; 
b. copilași, ciocolățică, fetiță, făbricuță; 
c. copilaș, ciocolățică, fetiță, făbricuță; 
d. copilași, ciocolățici, fete, făbricuțe. 

 
15. În ultimul alineat, grupul de sunete ,,ea” se află în: 

a. două cuvinte; b. trei cuvinte; c. un cuvânt; d. niciun cuvânt. 
 
16. În cuvântul ,,extraordinară” sunt: 

a. 6 silabe, 13 litere, 14 sunete; 
b. 6 silabe; 14 litere, 13 sunete; 
c. 5 silabe, 13 litere, 14 sunete; 
d. 6 silabe, 13 litere, 13 sunete. 

 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Litera ,,x” este redată prin sunetele ,,cs” în cuvintele: 
a. examen, text, excelent, taxi; 
b. Alecsandri, Alexandria, xerox, pix; 
c. Alexandru, explicație, excursie, xilofon; 
d. exemplu, toxic, exercițiu, taxă. 

 
18. Numărul greșelilor din fragmentul de mai jos este: 
 

 domnul Wonka sa bucurat să-i primească la fabrica sa pe cei cinci copiii cîștigători. 
Aceștia, ânsoțiți de părinți sau bunicii, sau prezentat să vadă cum se anbalează bonboanele 
sau ciocolatele.  

 

a. 7; b. 8; c. 9; d. 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


