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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2015
COMPER – COMUNICARE, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD
Departe, departe în largul mării, apa-i albastră ca floarea albăstrelelor,
limpede ca cel mai curat cristal, şi aşa de adâncă, încât niciodată vreo ancoră nu i-a
dat de fund.
Acolo locuieşte poporul mării. În locul cel mai adânc se află palatul regelui
mării; zidurile-i sunt de mărgean, ferestrele din chihlimbarul cel mai străveziu,
şi acoperişul de scoici care se deschid şi se închid.
De multă vreme regele mării era văduv şi mama lui bătrână îngrijea de casă.
Era însă vrednică de toată lauda pentru grija ce purta faţă de cele şase prinţese,
nepoatele ei, care de care mai frumoasă.
Toată ziua prinţesele se jucau prin odăile mari ale palatului, unde flori vii
creşteau pe pereţi. În faţa palatului era o grădină mare, cu pomi albaştri-închis şi
roşii ca focul. Roadele pomilor străluceau ca aurul şi florile păreau că-s flăcări.
(Mica sirenă, Hans Christian Andersen)
1. Titlul textului este:
a. Poporul mării;
c. Mica sirenă;

b. Regele mării;
d. Sirena.

2. Scriem întotdeauna titlul:
a. sub text;
c. la mijlocul ultimului rând;

b. la mijlocul textului;
d. deasupra textului, la mijloc.

3. Un text este alcătuit din:
a. mai multe cuvinte;
b. mai multe propoziţii, legate între ele prin înţeles;
c. câteva cuvinte legate între ele prin înţeles;
d. enunţuri diferite.

ComPer – Comunicare, Etapa Națională 2014-2015, Clasa a II-a

1

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

4. Textul citit are:
a. trei alineate;
c. cinci alineate;

b. două alineate;
d. patru alineate.

5. Apa mării este limpede ca:
a. laptele;
c. cel mai curat cristal;

b. spuma;
d. roua dimineţii.

6. Palatul regelui mării se află:
a. pe malul mării;
c. deasupra mării;

b. în locul cel mai adânc;
d. la capătul mării.

7. Acoperişul palatului era de:
a. mărgean;
b. chihlimbar; c. tablă;

d. scoici.

8. De casă îngrijea:
a. o slujnică;
c. mama lui bătrână;

b. o vrăjitoare;
d. mătuşa lui.

9. Regele avea:
a. două fete;
c. trei prinţese;

b. şase prinţese;
d. nişte nepoate.

10. În grădină erau:
a. pomi albaştri-închis şi roşii ca focul;
b. flori vii;
c. trandafiri şi lalele;
d. pomi cu flori galbene.
11. Cuvântul cu înţeles asemănător cu odăile (prezent în text) este:
a. casele;
b. oraşele;
c. băile;
d. camerele.
12. Ultimul alineat are … enunţuri:
a. două;
b. trei;
c. patru;

d. mai multe.

13. În propoziţia Florile păreau că-s flăcări. sunt:
a. 5 cuvinte, 7 silabe;
b. 4 cuvinte, 8 silabe;
c. 5 cuvinte, 8 silabe;
d. 4 cuvinte, 9 silabe.
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14. Fiecare cuvânt conţine un grup de litere, în seria:
a. niciodată, regelui, îngrijea, chihlimbar;
b. regelui, scoici, închid, străluceau;
c. regelui, niciodată, deschid, creşteau;
d. niciodată, chihlimbar, regele, odăile.
15. Toate cuvintele au trei silabe în seria:
a. departe, floarea, poporul, focul;
b. palatul, mării, albaştri, pereţi;
c. multă, prinţese, frumoasă, locul;
d. palatul, departe, bătrână, poporul.
16. Cuvântul cu înţeles opus cu vrednică (prezent în text) este:
a. harnică;
b. cuminte;
c. leneşă;
d. bună.
EXCELENȚĂ
17. În seria: Alexandra, egzerciţiu, tixit, experienţă, ecscursionişti, cserox sunt
incorecte:
a. 3 cuvinte;
b. 4 cuvinte;
c. 5 cuvinte;
d. 2 cuvinte.
18. În enunţul
Tuată zioa prinţesele sau jucat prin odăile gele mari, unde florii vii
creştea pe pereţii.
s-au strecurat:
a. 4 greşeli;
b. 5 greşeli;

c. 6 greşeli;

d. 7 greşeli.

RĂSPUNSURI CORECTE:
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