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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA I – 20 ianuarie 2017
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citește cu atenție textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte:
STANDARD
Era un ger grozav afară. Ningea mocnit şi începuse a se înnopta: era Ajunul Anului Nou.
Pe frigul şi pe întunericul acela, mergea pe stradă o biată fetiţă cu capul şi cu picioarele goale.
Când plecase de-acasă, avusese nişte papucei de pâslă, dar nu-i fuseseră de prea mare ajutor.
Papucii îi erau prea mari; mama ei aproape că îi rupsese de atâta purtat şi erau şi aşa prea largi
pentru dânsa. Astfel că pe unul mititica îl pierdu grăbindu-se să treacă o stradă, unde era cât pe ce
să fie strivită între două trăsuri grăbite. Iar pe celălalt i-l luase un băiat, care zicea că vrea să îşi
facă din el un leagăn pentru copilul lui, când o fi să aibă şi el unul.
Aşa că de atunci fetiţa merse în picioarele goale, iar acestea îi deveniseră din cauza frigului
roşii-vinete. În şortul ei vechi, micuţa ţinea strâns un vârf de cutii de chibrituri şi mai avea şi în
mână o cutie. Fusese o zi rea pentru dânsa, pentru că nimeni nu îi cumpărase nimic până la acea
oră târzie. Astfel că n-avea niciun bănuţ. Şi îi era tare foame, şi îi era nespus de frig!
Biata fetiţă! Fulgii de zăpadă cădeau pe părul ei lung şi bălai, care i se încreţea frumos pe
lângă ceafă, dar nu se gândea ea acum la părul ei creţ. Luminile străluceau la ferestre, miros de
fripturi se răspândea în stradă, căci era Ajunul Anului Nou. Iată la ce se gândea ea !
(Hans Cristian Andersen, Fetița cu chibrituri)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titlul textului este alcătuit din:
a. două cuvinte;
b. un cuvânt;

c. trei cuvinte;

d. patru cuvinte.

Acțiunea se petrece în anotimpul:
a. iarna;
b. vara;

c. toamna;

d. primăvara.

Fetița mergea:
a. pe un pod;

c. prin pădure;

d. cu o trăsură.

c. Sfântului Andrei;

d. aniversării sale.

b. pe o stradă;

Era o seară specială, era Ajunul:
a. Crăciunului;
b. Anului Nou;

Când plecase de acasă, fetiţa avusese niște papucei:
a. de plastic;
b. de carton;
c. de pâslă;

d. roșii.

Grăbindu-se să treacă strada, era cât pe ce să fie strivită între:
a. două mașini;
b. două trăsuri;
c. doi copaci;

d. doi copii.

Fetiței îi era tare:
a. foame și sete;

d. foame și frig.

b. cald și bine;

c. somn și foame;
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8.

Ea nu avea:
a. un șorț vechi;

c. părul bălai;

d. cizme.

c. lumânări;

d. artificii.

10. Prima propoziție din text conține:
a. 2 cuvinte;
b. 3 cuvinte;

c. 4 cuvinte;

d. 5 cuvinte.

11. Cuvântul cu sens opus pentru larg este:
a. îngust;
b. înalt;

c. verde;

d. mare.

12. În cuvântul întuneric se găsesc:
a. 5 consoane și 4 vocale;
c. 4 consoane și 5 vocale;

b. 5 consoane și 5 vocale;
d. 6 consoane și 5 vocale.

9.

b. picioarele goale;

La ferestrele caselor, străluceau:
a. globulețe;
b. lumini;

13. Cuvântul cu sens asemănător pentru zăpadă este:
a. zadarnic;
b. omăt;
c. zise;

d. cădea.

14. În cuvintele din seria: chibrituri, ger, picioarele, papucei se găsesc, în ordine, grupurile de
litere:
a. ci, ge, ge, chi;
b. chi, ge, ci, che;
d. chi, ge, ci, ce.
c. ce, ci, ge, chi;
15. Alege ordinea alfabetică pentru cuvintele: stradă, fetița, mama, papucei:
a. mama, fetița, stradă, papucei;
b. fetița, stradă, mama, papucei;
d. papucei, mama, stradă, fetița.
c. fetița, mama, papucei, stradă;
16. Cuvintele despărțite corect în silabe, sunt în enumerarea:
a. chi-bri-tu-ri, ger, fe-tița, pa-pu-cei;
b. chi-bri-turi, ge-r, fe-ti-ța, papu-cei;
d. chi-bri-turi, ger, fe-ti-ța, pa-pu-cei.
c. chibri-turi, ge-r, fetița, papucei;

EXCELENȚĂ
17. Perechea nepotrivită este:
a. fată-fetiță.
b. papuci-papucei.
c. șorțul-vechi.
d. ban-bănuț.
18. Alege varianta corectă:
a. Papucii ăi erau prea mari.
b. Papuci îi erau prea mari.
c. Papucii îi era prea mari.
d. Papucii îi erau prea mari.
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