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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A II-A

 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie şi apoi notează în grilă răspunsul corect la întrebările date:

Chiar acum din crâng venii
- Şi c-o veste bună!
Iarăşi e concert, copii;
Merg şi eu, şi tu să vii,
Mergem împreună.
……………………..
Vom cânta şi noi ce-om şti,
Cântece din carte.
Şi, de va putea veni
Vântul, şi el va doini,
Că e dus departe!
(Concertul primăverii – fragmente, de George Coşbuc)

1. Textul citit este:
a. o poveste;

b. o ghicitoare;

c. o poezie;

d. un proverb.

2. Cuvântul „crâng” are, în textul dat, sensul de:
a. câmpie;

b. pădure tânără;

c. apă;

d. oraş.

b. cinci versuri;

c. patru versuri;

d. un vers.

c. şcoală;

d. biserică.

b. cântece din carte;

c. cântece de leagăn;

d. cântece pentru
mama.

b. Oaspeţii primăverii

c. Prietenii primăverii

d. Concertul
primăverii

3. Strofa are:.
b. două versuri;

4. Copiii sunt invitaţi la:
a. concert;

b. meci;

5. Copiii vor cânta la concert:
a. un vals;

6. Titlul poeziei este:
a. Vestitorii
primăverii
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7. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. înpreună,
b. împreună,
bomboane, ambiţie, bomboane, ambiţie,
âmpărat;
împărat;

c. împreună,
bomboane, ambiţie,
înpărat;

d. împreună,
bonboane, ambiţie,
înpărat.

8. Sensul /înţelesul opus al cuvântului „departe” poate fi:
a. la dreapta;

b. la stânga;

c. sus;

d. aproape.

c. Vasile Alecsandri;

d. Mihai Eminescu.

9. Autorul versurilor este:
a. George Torârceanu;

b. George Coşbuc;

10. Înţelesul / sensul asemănător al cuvântului „vestitor” poate fi:
a. duşman;

b. mesager;

c. prieten;

d. frate.

Citeşte cu atenţie, apoi rezolvă cerinţele date!
Şi, deodată, văzură nişte omuleţi mititei de tot, albi şi negri, care ieşeau pe gaura
cheii bibliotecii şi săreau pe duşumea.
— Ce-i asta? întrebă peniţa din ce în ce mai curioasă. Parcă i-aş cunoaşte.
— Aşteaptă, spuse călimara. Cred că şi eu i-am văzut pe undeva pe omuleţii ăştia.
— Ce mulţi sunt! strigă peniţa.
— Ce proaste suntem! sigur că-i cunoaştem. Sunt cuvintele.
— Cuvintele!
— Bineînţeles, cuvintele care sunt scrise cu peniţa şi cu cerneală, cu creion sau cu o
cretă. Le cunosc foarte bine.
(Cuvintele vrăjite, fragment, după Pierre Gamarra)

11. În text dialoghează:
a. peniţa cu băiatul;

b. călimara cu fetiţa;

c. călimara cu peniţa;

d. peniţa cu cuvintele.

c. cuvintele;

d. cheile.

12. Omuleţii albi şi negri erau:
a. piticii;

b. creioanele;

13. Seria cuvintelor despărţite corect în silabe este:
a.
b.
c.
d.

bi-blio-tecă, că-lima-ră, om-u-leţi;
bi-bli-o-te-că, căli-ma-ră, o-mu-leţi;
bib-li-otecă, că-li-ma-ră, o-mu-leţi;
bi-bli-o-te-că, că-li-ma-ră, o-mu-leţi.

14. Afirmaţia corectă este:
a.
b.
c.
d.

Dialogul este convorbirea dintre două sau mai multe persoane.
Dialogul este un vers.
Dialogul este o poezie.
Dialogul este un titlu.
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15. Biblioteca este locul unde sunt păstrate:
a. ghiozdanele;

b. cărţile;

c. hăinuţele;

d. pantofii.

16. Cuvintele legate între ele prin înţeles pot forma:
a. o propoziţie;

c. o prăjitură;

b. un joc;

d. un exerciţiu.

17. Numărul de vocale din cuvântul cunoaştem este:
a. 5;

b. 1;

c. 3;

d. 4.

18. Semnul exclamării din propoziţia subliniată s-a folosit pentru că:
a. exprimă o mirare;

b. exprimă o întrebare;

c. exprimă un îndemn;

d. exprimă o poruncă.

c. cartea, peniţa,
creionul;

d. penarul, peniţa,
carnetul.

c. cinci ori;

d. trei ori.

19. Cuvintele sunt scrise cu:
a. peniţa cu cerneală,
creion, cretă;

b. peniţa cu cerneală,
acuarele, rigla;

20. În dialog, peniţa intervine de:
a. patru ori;

b. şase ori;
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GRILA DE RASPUNSURI CONCURSUL COMPER
ETAPA A II-A, ANUL SCOLAR 2010 - 2011

Nr.
intrebare

a

b

c

d

Punctaj

I

II

IV

III

V

VI

VII VIII

CLASA
(Bifeaza casuta corespunzatoare clasei)

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

Scrie un caracter in fiecare casuta de deasupra, apoi bifeaza
in coloanele de dedesubt caracterul corespunzator

6

5

0

7

5

8

5

1
2

9

5

3
4

10

5

5

11

5

12

5

13

5

14

5

15

5

16

5

17

5

18

5

19

5

20

5

21
22
23

DISCIPLINA

LIMBA ROMANA

MATEMATICA

(Bifeaza casuta corespunzatoare disciplinei)

COD C.I.C. ELEV

COD C.I.C. MENTOR

6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Date elev
Nume ..............................................................................................
Prenume ........................................................................................
Scoala .............................................................................................
Localitatea .....................................................................................

24

Judetul ...........................................................................................

25

Email ...............................................................................................

26
27
28
29
30

IMPORTANT !
Unei intrebari ii corespunde un singur raspuns corect!
Bifeaza casuta corespunzatoare raspunsului corect, cu pix
negru sau albastru inchis astfel:
sau

