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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 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 
  

M-am înălţat să privesc, cu inima ticăind. Nu văzusem niciodată un cuib de păsărele. Dar 
nici nu m-am gândit vreodată că o pasăre poate înfăptui o asemenea minune. Cuibul era mic. Pe 
dinafară, zidit cu paie şi crenguţe subţiri, prinse între trei ramuri de copac. Pe dinăuntru, căptuşit 
cu puf fin, ca un culcuş de vată, iar în cuib, patru ouă albastre, cât patru bomboane. Am vrut să le 
ating. Gheorghiţă m-a oprit. 

— Lasă-le, te rog. Au coaja atât de subţire, încât e destul să le atingi, că se sparg. Ar fi păcat. 
Mai bine venim peste două, trei săptămâni, să vedem puii. 

(Cezar Petrescu, Cuibul de păsărele) 
 
1. Textul conţine: 

a. două alineate; b. trei alineate; c. patru alineate; d. un alineat. 
    
2. Ultimul alineat este format din ... enunțuri: 

a. trei; b. patru; c. cinci; d. șase. 
 
3. În cuib erau: 

a. multe ouă; b. puține ouă; c. patru ouă; d. cinci ouă. 
 
4. Ouăle aveau coaja: 

a. subţire; b. albă; c. albastră; d. albastră şi subţire. 
 
5. În text sunt … cuvinte care conţin grupul de vocale oa: 

a. două; b. trei; c. patru; d. mai mult de patru. 
 
6. Cuvântul din text care coţine două grupuri de litere este: 

a. atingi; b. Gheorghiţă; c. două; d. niciodată. 
 
7. Seria în care toate cuvintele au câte trei silabe este: 

a. văzusem, coaja, bomboane, Gheorghiţă, crenguţe; 
b. văzusem, săptămâni, bomboane, Gheorghiţă, crenguţe; 
c. văzusem, atingi, bomboane, Gheorghiţă, sparg; 
d. văzusem, săptămâni, bomboane, puii, sparg. 
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8. Linia de dialog din text marchează: 

a. vorbele povestitorului; 
c. spusele altui personaj; 

b. îndemnul lui Gheorghiţă; 
d. rugămintea puilor. 

 
9. Completează, urmând exemplele date: 

    Răcită →  răchită 
    cina → China 
    Lucian → …………… 

 
a. Lucean; b. lighean; c. Luchian; d. Luchean. 

 
10. În care dintre propoziţiile enumerate mai jos cuvântul mic are alt înţeles decât cel din text? 

a. Am ieşit la plimbare cu frăţiorul cel mic. 
b. Am savurat un mic. 
c. Doar cel mic primeşte biscuiţi. 
d. Blocul de desen este mic. 

 
II. CONSOLIDARE 

 
Gâştele mi s-au pus toate pe gâgâit: 
— Pe el! Să-l îmbrâncim, să-l lovim, care cum putem! 
Gânsacul, sâsâind, zbură spre viteaz. Gâştele îşi împreunară aripile şi se năpustiră asupra lui 

Ionică-Viteazul. Ciocurile roşii şi aripile albe avură mult de luptat. Zadarnic Ionică-Viteazul lovea 
cu sabia! Zadarnic surul zvârlea cu picioarele de dinapoi! S-a împlinit zicala: 

De băiatul îngâmfat, 
Râd şi gâştele din sat. 

 (Moricz Zsigmond, Ionică-Viteazul) 
 
11. Cum se numea viteazul care lovea zadarnic cu sabia? 

a. Ionică; b. Ionuţ; c. Ionică-Viteazul; d. Viteazul. 
 
12. Cine a zburat sâsâind spre viteaz? 

a. gâştele; b. păsările; c. gânsacul; d. raţele. 
 
13. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a. bonboane, îmbrîncit, înpreunară, împlinit; 
b. bomboane, înbrâncit, împreunară, înplinit; 
c. bomboane, îmbrâncit, împreunară, împlinit; 
d. bonboane, îmbrâncit, împreunară, împlinit. 

 
14. În text s-au folosit „două puncte” [:] după primul enunţ pentru că:  

a. vorbeşte Ionică; 
c. sâsâie gânsacul; 

b. urmează o zicală; 
d. vorbesc gâştele. 

 
15. Care enunţ nu este scris corect?  

a. S-a lăudat că a ştiut tot. 
c. Vine şi prietena sa. 

b. Mă bucur că sa corectat! 
d. În casa sa el e stăpân. 
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III. STANDARD 

 
16. Sensul/înţelesul asemănător al construcţiei se năpustiră nu este: 

a. a năpădi; b. a năpârli; c. a năvăli; d. a tăbărî. 
  

17. Întregeşte proverbul Cine râde la urmă, râde ...: 
a. mai tare; b. degeaba; c. ultimul; d. mai bine. 

 
18. Descoperă greşelile din enunţul următor!  

înpreună cu fica mea şi doă vecene am cutreerat cînpia. 
Greșelile găsite sunt în număr de: 
a. opt; b. șapte; c. patru; d. mai multe. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Cuvântul xeroxează are: 

a. 9 litere, 9 sunete; 
b. 9 litere, 8 sunete; 
c. 8 litere, 10 sunete; 
d. 9 litere, 11 sunete. 

 
20. Care explicaţie nu este corectă? 

a. după voia inimii = după plac; 
b. a-i râde cuiva inima = a se bucura; 
c. a fi cu inima împăcată = a fi neliniştit; 
d. a i se rupe inima = a-i fi milă. 
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