FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA a II-a – 15 martie 2019
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 răspunsurile corecte care sunt legate
de text, dar şi pe cele independente textului dat.
La circ, în Târgul Moşilor,
Pe gheaţa unui răcitor,
Trăia voios şi zâmbitor
Un pinguin din Labrador.
— Cum se numea? — Apolodor.
— Şi ce făcea? — Cânta la cor.
Deci, nu era nici scamator,
Nici acrobat, nici dansator;
Făcea şi el ce-i mai uşor:
Cânta la cor. (Era tenor.)
Grăsuţ, curat, atrăgător
În fracul lui strălucitor,
Aşa era Apolodor...
Dar într-o zi, Apolodor,
Spre deznădejdea tuturor,
A spus aşa: „— Sunt foarte trist!
Îmi place viaţa de corist
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor
De fraţii mei din Labrador...
O, de-aş putea un ceas măcar
Să stau cu ei pe un gheţar!...”
Apoi a plâns Apolodor...
(Gellu Naum, Cartea cu Apolodor – fragment)

STANDARD
1.
2.

Apolodor era un pinguin:
a. scamator;
b. acrobat;

c. dansator;

d. tenor.

Pinguinului îi era dor de:
a. fracul lui strălucitor;
b. colegii lui;
c. viaţa de corist;
d. fraţii lui din Labrador.
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3.

Varianta care conţine cuvintele alcătuite dintr-o silabă este:
a. uşor, deci, fac, ceas;
b. cor, circ, nici, plâns;
c. trist, era, îmi, cu;
d. ei, aşa, dar, stau.

4.

Cuvântul Apolodor conţine:
a. 2 vocale;
b. 5 vocale;

5.

c. 3 vocale;

Despărţirea corectă în silabe a cuvântului deznădejdea este:
a. dez-nă-de-jdea;
b. dez-nă-dej-dea;
c. dez-năd-ej-dea;

d. 4 vocale.

d. dez-nă-dej-de-a.

6.

Enunţul în care cuvântul ceas are acelaşi sens ca în textul dat este:
a. Cât costă un ceas de perete?
b. Să fie într-un ceas bun!
c. Mai e un ceas până la miezul nopţii.
d. A realizat în al doisprezecelea ceas.

7.

Cuvântul cu înţeles opus pentru trist este:
a. mâhnit;
b. supărat;

c. voios;

d. amărât.

Explicaţia pentru cuvântul scamator este:
a. plin de scame;
b. actor;

c. magician;

d. plin de strălucire.

Cuvântul alintat pentru dor este:
a. doruleţ;
b. dorul;

c. doritor;

d. doruri.

c. plânset;

d. plângător.

8.
9.

10. Cuvântul care nu este înrudit cu plâns este:
a. hohot;

b. plângere;

11. Una – multe! Perechea incorectă este:
a. gheaţă – gheţuri;

b. dirijor – dirijoruri; c. frac – fracuri;

d. dor – doruri.

b. Bine e la noi acasă! c. Bine ai venit!

d. Bine zis!

12. Este o urare expresia:
a. Bine ai făcut!

13. Câte linii de dialog apar în textul dat?
a. 2;

b. 3;

c. 4;

d. 5;

14. Situaţia în care virgula s-a folosit între elementele unei enumerări este redată de varianta:
a. O, de-aş putea!
b. Apolodor era grăsuţ, curat, atrăgător.
c. Deci, nu era nici scamator.
d. Spre deznădejdea tuturor, a spus aşa... .
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15. Ordinea în care foloseşti cuvintele sa şi s-a în enunţurile date este corectă în varianta:
 Apolodor
dus în Labrador.
 Pinguinului îi era dor de ţara
a. sa, sa;

b. s-a, sa;

.

c. sa, s-a;

d. s-a, s-a.

16. Sunt scrise corect cuvintele din seria:
a. zâmbitor, gîscă, încă, pâine;
c. gânditor, hotărâ, român, plâns;

b. târg, câine, doborî, reîntors;
d. cânta, mîine, înainte, încă.

EXCELENŢĂ
17. Semnele de punctuaţie cu care completezi enunţurile date sunt corecte în seria:





Un pinguin trăia la circul din Târgul Moşilor
Nu era scamator acrobat sau dansator
 Cum se numea
 Apolodor

a. (.) (,) (.) (!) (!) (—) (.)
c. (.) (.) (.) (?) (—) (.) (.)

b. (.) (!) (.) (—) (?) (—) (!)
d. (.) (,) (.) (—) (?) (—) (.)

18. Textul de mai jos este un text informativ, deoarece:
Pinguinii sunt un grup de păsări acvatice care nu zboară și care trăiesc exclusiv
în emisfera sudică, în principal în Antarctica. Există 18 specii de pinguini şi circa 100
de milioane în lume. Cea mai mare specie de pinguini o reprezintă Pinguinul Imperial,
iar cea mai mică specie este Micul Pinguin Albastru.
Pe uscat par lenți, abia mișcându-se, dar în apă sunt foarte rapizi, deoarece își folosesc
aripile pentru înot. Sunt adaptaţi să bea apă sărată. Masculii rămân la clocirea oului atunci când
femelele părăsesc cuibul, pentru a merge să se hrănească. Pinguinii pot rămâne sub apă până la 18
minute.
Sunt animale carnivore şi se hrănesc cu peşti, crustacee, sepii şi alte animale marine. Înainte
să se scufunde, pinguinii înghit pietre, ca să poată sta sub apă, dar şi pentru digestie. Duşmanii
pinguinului sunt rechinii, orcile şi unele specii de foci.
(sursa: www.wikipedia.org)
a. este un text din care lipseşte dialogul;
b. oferă informaţii exacte din realitate;
c. prezintă întâmplări imaginare;
d. provoacă emoţii cu ajutorul întâmplărilor.

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 DE CORECTARE
Comunicare în limba română
Clasa a II-a
Etapa a II-a
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Răspuns
d
d
b
d
b
c
c
c
a
a
b
c
d
b
b
b
d
b

Punctaj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
100

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2018-2019, Clasa a II-a

4

