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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013
COMPER – COMUNICARE, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:
I. INIȚIERE
Stai cuminte acum, și-o să-ți spuie bunica o poveste cu un pui de găină care a fost neascultător
ca tine. Puișorul vroia să se ducă în crâng, măcar că i-a spus mama, de multe ori, să nu plece din
curte, să nu se ducă-n crâng, căci acolo e vulpea nemiloasă. De vulpe se tem și rațele, și gâștele, și
găinile, ba chiar și cocoșii. Dar puiul n-a vrut să țină seama de sfaturile mamei și a pornit,
legănându-se pe picioare haihui, ca un copil care nu e cuminte.
(Ion Pas, Puișorul și vulpea)
1.

2.

3.

Titlul lecturii este:
a. Bunica;
b. Vulpea;

c. Puișorul;

Bunica spune o poveste despre:
a. urs;
b. nepot;

c. un pui de găină; d. o rață.

Puișorul era:
a. neascultător;

c. harnic;

b. ascultător;

d. Puișorul și vulpea.

d. fericit.

4.

De vulpe se tem:
a. rațele, gâștele, găinile, urșii;
b. puii, gâștele, lupii, găinile;
c. rațele, gâștele, găinile, cocoșii;
d. gâștele, caprele, cocoșii, rațele.

5.

Mama i-a spus puișorului să nu se ducă în:
a. stradă;
b. crâng;
c. târg;

d. coteț.

Cuvântul cu înțeles asemănător pentru bunica este:
a. mătușa;
b. mama;
c. tanti;

d. mamaia.

Vulpea descrisă în text este:
a. nemiloasă;
b. cuminte;

d. iubitoare.

6.

7.

c. harnică;
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8.

Cuvântul pui are sens diferit decât cel din text în următorul enunț:
a. Mamaia are un pui golaș.
b. Tu pui sare în mâncare.
c. Găina are trei pui ca niște bulgărași de aur.
d. Am desenat un pui.

9.

Puiul nu a ținut seama de:
a. sfaturile mamei;
b. sfaturile bunicii;
c. prieteni;
d. semnele de circulație.

10. Puiul din textul de mai sus seamănă cu:
a. un copil neascultător;
b. un copil cuminte;
c. vulpea nemiloasă;
d. o mamă iubitoare.
II. CONSOLIDARE
Doamne, fă-i bordei în soare,
Într-un colţ de ţară veche,
Nu mai nalt decât o floare
Şi îngust cât o ureche.
Şi-n pridvor, un ochi de apă
Cu o luntre cât chibritul,
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă
Cerul tău şi nesfârşitul.
.............................................
(Tudor Arghezi, Cântec de adormit Mitzura – fragment)
11. Textul de mai sus este:
a. un bilet;
b. o scrisoare;

c. o poveste;

d. o poezie.

12. Câte strofe are fragmentul prezentat?
a. opt;
b. șase;
c. patru;

d. două.

13. Cuvântul floare, alintat, devine:
a. florile;
b. floricică;

d. florișoare.

c. flori;

14. Luntrea care plutea pe ochiul de apă trebuia să fie de mărimea:
a. unei coji de nucă;
b. unui chibrit;
c. unui degetar;
d. unei urechi.
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15. Identifică enunțul în care cuvântul ochi are înţeles/sens asemănător celui din poezie:
a. Este periculos să te scalzi într-un ochi de apă.
b. Te privesc cu alți ochi.
c. Doresc la prânz un ou ochi.
d. Arde cu flacără mare un singur ochi al noului aragaz.
III. STANDARD
16. Lunile anotimpului ce urmează după toamnă sunt:
a. ianuarie, februarie, martie;
b. decembrie, ianuarie, februarie;
c. septembrie, octombrie, noiembrie;
d. martie, aprilie, mai.
17. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. ghiocel, gheozdan, ghiveci, ger;
b. Giorge, cercel, chibrit, cireașă;
c. Marcela, cerneală, oghelari, măceșe;
d. rochiță, ceai, genunchi, margine.
18. Sensul/înțelesul opus al cuvântului cuminte este:
a. ascultător;
b. disciplinat;
c. neastâmpărat;

d. potolit.

IV. EXCELENȚĂ
19. Alege varianta corectă:
a. î-not, i-de-e, ex-er-ci-țiu, fi-i-că;
b. în-ot, i-de-e, fiin-ță, e-xact;
c. ex-pli-ca-ți-e, e-xact, î-na-in-te, fii-că;
d. î-na-poi, e-xpli-ca-ți-e, fi-in-ță, fi-i-că.
20. Câte semne de punctuație au fost omise?
Marcela întreabă
Unde mergem Ionela
În parcul din apropiere
Ce bine îmi pare
a. șapte;

b. nouă;

c. opt;
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