EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 19 ianuarie 2018
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citește cu atenție textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
STANDARD.
Vă spun ca să ştiţi şi voi: cuvintele care îmi trebuie pentru poveşti le scot din călimară.
Într-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. Tot ciocănind disperat în sticlă cu peniţa, din
călimară ieşiră cuvintele: Politeţe, Hărnicie, Prietenie.
— Hai, spune-ne ce cauţi!
— Îl caut pe „Nu”. Fără el nu pot termina povestea.
— Pe „Nu”? L-a luat o fetiţă în braţe şi nu-i mai dă drumul.
(Fetiţa care l-a luat pe NU în braţe, de Octav Pancu-Iaşi)
1 Autorul textului este:
a. Octav Pancu;
b. Christian Andersen; c. Octav Pancu-Iaşi;

d. Ion Creangă.

2 Ai numărat:
a. 4 alineate;

d. 6 alineate.

b. 5 alineate;

c. 3 alineate;

3 Scriitorul scoate cuvintele care îi trebuie pentru poveşti din:
a. tolbă;
b. cerneală;
c. călimară;
4 Din călimară au ieşit următoarele cuvinte:
a. Prietenie, Hărnicie, Frumuseţe;
c. Hărnicie, Prietenie, Muncă;

d. carte.

b. Politeţe, Hărnicie, Prietenie;
d. Prietenie, Politeţe, Talent.

5 Scriitorul nu putea termina povestea fără cuvântul:
a. Nu;
b. Politeţe;
c. Hărnicie;

d. Prietenie.

6 Cuvântul Nu a fost luat de:
a. scriitor;
b. călimară;

c. bunică;

d. o fetiţă.

7 În cuvântul disperat se găsesc:
a. 4 vocale şi 5 consoane;
c. 2 vocale şi 5 consoane;

b. 4 vocale şi 3 consoane;
d. 3 vocale şi 5 consoane.

8 Cuvântul zi are înţeles/sens diferit de cel din text în următorul enunţ:
a. Este o zi însorită.
b. O să vină într-o zi.
c. Zi o propoziţie!
d. Mai este doar o zi până la Crăciun.
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9 În text sunt … linii de dialog.
a. una;
b. trei;

c. două;

d. mai multe.

10 Numărul cuvintelor formate dintr-o silabă în al patrulea alineat este:
a. 4;
b. 7;
c. 5;

d. 6.

11 Despărţirea corectă în silabe a cuvântului disperat este:
a. di-spe-rat;
b. dis-pe-rat;
c. di-sper-at;

d. dis-per-at.

12 Cuvântul cu înţeles/sens asemănător pentru povestea este:
a. povestioara;
b. peripeţia;
c. basmul;

d. scrisoarea.

13 Alege ordinea alfabetică pentru cuvintele: spune, călimară, disperat, curcubeu.
a. curcubeu, călimară, disperat, spune;
b. disperat, călimară, curcubeu, spune;
c. călimară, curcubeu, disperat, spune;
d. călimară, curcubeu, spune, disperat.
14 Grupurile de litere întâlnite în text sunt:
a. ge, chi;
b. ce, ci;

c. che, ci;

d. che, chi.

15 Cuvântul care nu are două silabe este:
a. poveşti;
b. ştiţi;

c. sticlă;

d. pentru.

16 Perechea nepotrivită este:
a. sticlă – sticluţă;
b. fată – fetiță;

c. drum – cărare;

d. poveste – povestioară.

EXCELENŢĂ.
17 Seria cu toate cuvintele scrise corect este:
a. chear, cerneală, Georgeta, gene;
b. Cecilia, ghiaţă, fagi, chenar;
c. ghiozdan, giulgiu, ciorchine, ciocănitoare;
d. ciuperci, ghiduşie, ciară, ciocănitoare.
18 Despre cuvântul exact poţi spune că are:
a. 1 silabă, 6 litere, 5 sunete;
b. 2 silabe, 5 litere, 5 sunete;
c. 1 silabă, 5 litere, 6 sunete;
d. 2 silabe, 5 litere, 6 sunete.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.
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BAREM
Comunicare în limba română
Clasa a II-a
Etapa I
Întrebarea
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