CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23 MAI 2017
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte!
— Ce-a fost asta?
Jack se uită pe fereastra căsuţei din copac.
Pe o creangă stătea o pisică neagră. Chiar în dreptul ferestrei. Pisica îi privea
pe Jack și pe Annie fix.
Era cea mai ciudată pisică din câte văzuse Jack vreodată, foarte slabă și neagră
ca smoala. Avea ochii galbeni și sclipitori. Și o zgardă lată din aur.
— E pisica din cartea despre Egipt, zise Annie în șoaptă.
Chiar în acel moment, se stârni vântul. Frunzele începură să tremure.
— Am pornit! strigă Annie.
Vântul șuiera din ce în ce mai tare. Frunzele se zbăteau și ele din ce în ce mai
tare. Jack închise ochii strâns când căsuţa începu să se învârtească. Și se învârti din
ce în ce mai repede. Și mai repede!
Brusc, totul rămase nemișcat. Absolut nemișcat. Nu se mai auzi niciun sunet.
Nicio șoaptă.
Jack deschise ochii.
Soarele strălucitor aproape îl orbi.
(Mary Pope Osborne, Secretul piramidei)
STANDARD
1. Titlul textului din care s-a extras fragmentul conține:
a. 2 cuvinte;
b. 3 cuvinte;
c. 4 cuvinte;
d. 5 cuvinte.
2. Jack se uita pe fereastra:
a. căsuței din copac;
c. clasei;

b. casei unde locuia;
d. cabanei.

3. Pisica văzută de Jack şi Annie era:
a. sălbatică;
b. albă;
c. gri;

d. neagră.

4. Ochii pisicii erau:
a. verzi;
b. negri;

d. albaștri.

c. galbeni;
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5. Annie îşi dădu seama că era o pisică din cartea despre:
a. Asia;
b. Egipt;
c. Europa;
d. India.
6. A șuiera înseamnă:
a. a sufla cu tărie;
c. a da socoteală;

b. a fi nedumerit;
d. a da de necaz.

7. Ultimul enunț din text are:
a. 2 cuvinte;
b. 3 cuvinte;

c. 4 cuvinte;

d. 5 cuvinte.

8. Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul șoaptă este:
a. murmur;
b. ţipăt;
c. foșnet;
d. șopot.
9. — E pisica din cartea despre Egipt, zise Annie în șoaptă.
S-a folosit virgula în enunțul citat:
a. pentru a marca o enumerare;
b. după un nume strigat;
c. pentru a separa cuvintele lui Annie de cele ale povestitorului;
d. deoarece este o întrebare.
10. Expresia se stârni vântul are sensul de:
a. a început să bată vântul;
b. a alergat prin pădure;
c. a provocat discuții;
d. a prilejuit întâlnirea.
11. În scrierea penultimului enunț din text sunt:
a. 12 consoane;
b. 10 consoane;
c. 13 consoane;
d. 11 consoane.
12. Dintre cuvintele de mai jos, cuvântul cu cele mai puține vocale este:
a. soarele;
b. strălucitor; c. aproape;
d. orbi.
13. Numărul cuvintelor* din text care conțin grupul de vocale oa este:
a. 5;
b. 4;
c. 6;
d. 3.
*

Se vor număra toate cuvintele, chiar dacă se repetă!

14. Enunțul în care cuvântul ochi are același înțeles ca în text, este:
a. Claudia are ochi negri.
b. La micul dejun, mama a pregătit un ou ochi.
c. Broasca a sărit într-un ochi de apă.
d. S-a deșirat un ochi de la vesta bunicii.
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15. Perechea nepotrivită de cuvinte este:
a. pisică – pisicuță;
b. creangă – crenguță;
c. șoaptă – liniște;
d. casă – căsuță.
16. În propoziția Frunzele începură să tremure. sunt:
a. 4 cuvinte și 11 silabe;
b. 3 cuvinte și 11 silabe;
c. 5 cuvinte și 10 silabe;
d. 4 cuvinte și 12 silabe.
EXCELENȚĂ
17. Este scris corect enunțul:
a. Iei au început să tremure.
b. Luăm rucxacul și mergem în căsuța din pădure.
c. Pisica îi privea pe Jack şi pe Annie.
d. Închise ochi strâns când căsuța se învârtea.
18. Al treilea alineat al textului conține:
a. 2 rânduri, 4 enunțuri și 3 cuvinte care conțin grupul de sunete ea;
b. 2 rânduri, 3 enunțuri și 4 cuvinte care conțin grupul de sunete ea;
c. 2 rânduri, 3 enunțuri și 3 cuvinte care conțin grupul de sunete ea;
d. 3 rânduri, 3 enunțuri și 3 cuvinte care conțin grupul de sunete ea.
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 23 MAI 2017
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a
BAREM DE CORECTARE:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RĂSPUNS
a
a
d
c
b
a
d
b
c
a
b
d
c
a
c
a
c
b

PUNCTAJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA NAŢIONALĂ – 26 MAI 2017
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte!
Un vânător prinse odată o nemaivăzută pasăre, cu penele de aur, iar ciocul și
ghearele de diamant. Uimit de atâta frumusețe, vânătorul îi vorbi ca unei ființe
umane, eliberând-o din laț:
— Nu pot să te ucid. Te rog, zboară cât mai curând, să nu afle soția mea de ce
mă întorc cu tolba goală astăzi, că nu voi mai avea pace cu dânsa.
Uimirea vânătorului crescu auzind-o pe pasăre răspunzând:
— Întreab-o pe soția ta ce dorește în schimbul eliberării mele și vino mâine să
îmi spui.
A doua zi, vânătorul veni și-i spuse:
— Soția mea își dorește o rochie nouă.
— Foarte bine. Du-te acasă și vino mâine să-mi spui dacă e mulțumită.
A treia zi, vânătorul veni iar și îi spuse că soția lui, pe care o găsise îmbrăcată
cu o rochie minunată, nu era mulțumită. Acum voia un palat, bani mulți și servitori.
— Bine, spuse pasărea. Vino mâine și spune-mi dacă asta o împacă.
Peste încă o zi, vânătorul veni și îi mulțumi păsării pentru palatul strălucitor în
care se transformase căsuța lui.
— Dar, adăugă el, soția mea, nu știu de ce, tot nu este mulțumită. Acum dorește
să devină stăpâna munților, a pădurilor și a lacurilor acestui ținut.
Pasărea nu spuse nimic și se înălță în zbor.
Când vânătorul se întoarse acasă, palatul dispăruse. Își regăsi căsuța, iar soția
îl aștepta plângând amarnic, îmbrăcată tot cu rochia ei cea veche.
(Bucur Milescu, Femeia cea lacomă)
STANDARD
1. Titlul textului este:
a. La vânătoare;
c. Femeia cea lacomă;

b. Căsuţa din pădure;
d. Vânătorul și pasărea.

2. Vânătorul a prins pasărea:
a. în colivie;
c. împușcând-o;

b. în laț;
d. trăgând cu arcul.
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3. Pasărea avea:
a. ciocul de smarald;
c. penele de aur;

b. ghearele de argint;
d. coada de diamant.

4. Dialogul din text are loc între:
a. vânător și pasăre;
c. soție și pasăre;

b. soție și vânător;
d. soție, vânător și pasăre.

5. Vânătorul nu a ucis pasărea pentru că:
a. a vrut să se îmbogățească;
b. a fost uimit de frumusețea ei;
c. a vrut să i-o ofere cadou soției;
d. i-a ascultat rugămințile.
6. Semnul două puncte (:) se folosește prima dată în text pentru că:
a. urmează o enumerare;
b. urmează cuvintele vânătorului;
c. urmează cuvintele păsării;
d. urmează cuvintele soției.
7. Prima dată soția a cerut:
a. un palat;
c. o rochie;

b. mulți bani;
d. o pereche de pantofi strălucitori.

8. Un cuvânt cu înțeles asemănător pentru lacomă este:
a. darnică;
b. generoasă;
c. milostivă;
d. nesătulă.
9. Un cuvânt cu înțeles opus pentru nemaivăzută este:
a. rară;
b. deosebită;
c. minunată;
d. obişnuită.
10. Seria în care toate cuvintele au trei silabe este:
a. nouă, stăpâna, pasărea;
b. pasărea, rochia, servitori;
c. vânător, uimitoare, diamant;
d. dorește, avea, răspunzând.
11. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. ghiarele, ciocul, umbră;
b. două, rochie, curînd;
c. ființă, împacă, veghe;
d. slugitori, schinbul, mâine.
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12. Expresia a doua zi înseamnă:
a. ieri;
b. alaltăieri;
c. ziua următoare;
d. poimâine.
13. În enunțul:
Soția âl aștepta plângînd amaric, înbrăcată tot cu roghia iei cea vechie.
sunt:
a. 4 greșeli;
b. 5 greșeli;
c. 6 greșeli;
d. 7 greșeli.
14. Eu zic una, tu zici multe! Care serie nu respectă regula?
a. casă – case; palat – palate; vânător – vânătoare;
b. rochie – rochii; pasăre – păsări; pădure – păduri;
c. cioc – ciocuri; pană – pene; laț – lațuri;
d. servitor – servitori; ban – bani; diamant – diamante.
15. Proverbul care se potrivește învățăturii desprinse din text este:
a. Pasărea care se trezește devreme prinde râma.
b. Nemulțumitului i se ia darul.
c. Buturuga mică răstoarnă carul mare.
d. Dumnezeu hrănește păsările care dau din aripi.
16. Fiecare cuvânt conține un grup de litere în seria:
a. ciocul, ghearele, penele, ochii;
b. gheare, ființe, ucigaș, ciocul;
c. rochia, plânge, schimbul, strălucire;
d. munți, săgeți, gheare, veche.
EXCELENȚĂ
17. În cuvântul schimbul sunt:
a. 8 litere și 8 sunete;
c. 8 litere și 7 sunete;

b. 9 litere și 8 sunete;
d. 8 litere și 9 sunete.

18. Enunțul în care cuvântul odată are același înțeles cu cel din text este:
a. Vorbea odată cu mine și nu am înțeles ce a spus.
b. Primăvara începe odată cu întoarcerea păsărilor.
c. Odată ce ai început un lucru, termină-l.
d. Şi bunicii au fost copii odată.
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BAREM DE CORECTARE:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RĂSPUNS
c
b
c
a
b
b
c
d
d
b
c
c
d
a
b
c
c
d

PUNCTAJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
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