FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA NAŢIONALĂ – 24 mai 2019
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte care sunt legate de
text, dar şi pe cele independente textului dat.
A fost odată o babă bătrână, bătrână. Abia zărea de bătrână ce era. Şi mâinile îi umblau la
ciorap, iar în gândul ei se ruga la Dumnezeu s-o dăruiască cu un copil, că n-avea decât pe unchiaşul
ei. Şi unchiaşul, ba la pădure, ba la arie, ba la târg, iar baba sta singură cuc, că toată ziulica i-ar fi
ţiuit tăcerea în fundul urechilor dacă n-ar fi strănutat şi n-ar fi tuşit câteodată.
— Ei, ei, ce n-ar plăti un flăcău la bătrâneţile noastre!
[…]
Neghiniţă era frumos ca o piatră scumpă; şi era mic cât o neghină; şi avea nişte ochişori ca
două scântei albastre, şi nişte mâini şi picioruşe ca nişte firişoare de păiajen.
Bătrâna dădu să-l sărute. Neghiniţă, ţâşti pe nas, ţâşti iar pe mână!
— Încet, mamă, încet, că mă striveşti! zise Neghiniţă.
— Să te sărut, că-mi umpluşi casa cu dragoste când îmi ziseşi mamă.
— Încet, să nu mă sorbi.
Îl sărută.
— Cum mănânci tu, Neghiniţă al maicăi?
— Eu? Eu mă satur din fum. Până acum am mâncat la mese împărăteşti fără să ştie nimeni. Şi
ce-am mai râs când ceilalţi tremurau înaintea împăraţilor, iar eu mă plimbam prin urechile lor şi le
aflam gândul.
— Bine o fi de ei, Neghiniţă mamă?
[…]
— Da’ bine, Neghiniţă, ţie-ţi trebuie un an ca să umbli cât altul umblă într-o zi.
— Da? Ei, nu e aşa deloc. Eu mă las pe-o adiere şi plutesc ca pe apă, şi mă mlădii pe apa
vântului ca pe valurile mării. Ba uneori întrec rândunelele ca o săgeată de argint.
(Neghiniţă – fragment, Barbu Ştefănescu Delavrancea)

STANDARD
1.
2.
3.

Numele personajului Neghiniţă vine de la cuvântul:
a. neghinos;
b. neghină;
c. nanghin;

d. neghinoi.

Neghiniţă a mâncat la mese:
a. împărăteşti;
b. boiereşti;

c. bogate;

d. îmbelşugate.

Ce însuşire nu i se potriveşte lui Neghiniţă?
a. zglobiu;
b. înalt;

c. isteţ;

d. mic.
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4.

Bătrâna nu era:
a. singură;

b. iubitoare;

c. harnică;

d. rea.

5.

Identifică enunţul care nu apare în textul dat:
a. Neghiniţă era frumos ca o piatră scumpă.
b. Cum mănânci tu, Neghiniţă al maicăi?
c. Eu mă satur din fum.
d. Avea nişte ochişori ca două scântei verzi.

6.

Cuvântul căruia îi corespunde schema fonetică CVCCVCVCV este:
a. unchiaşul;
b. câteodată;
c. Neghiniţă;
d. ochiurile.

7.

Cuvintele din enunţul Neghiniţă era frumos ca o piatră scumpă. sunt ordonate alfabetic în

seria:
a. ca, era, frumos, o, Neghiniţă, piatră, scumpă;
b. ca, frumos, era, Neghiniţă, o, piatră, scumpă;
c. ca, frumos, era, Neghiniţă, piatră, o, scumpă;
d. ca, era, frumos, Neghiniţă, o, piatră, scumpă.

8.

Identifică perechea greşită de cuvinte, după ce ai înlocuit un grup de litere cu altul, pentru a
obţine cuvinte noi:
a. chem – ghem;
b. unghi – unchi;
c. ghinion – chimion; d. veche – veghe.

9.

Enunţul Bătrâna simţi pe mână o picătură caldă. are  silabe:
a. 13;
b. 14;
c. 15;

d. 16.

10. Cuvântul care nu se înrudeşte cu gheaţă este:
a. gheţuş;

b. gheţică;

c. gheţar;

d. îngheţat.

c. preţioasă;

d. dragă.

11. Cuvântul cu sens opus pentru scumpă este:
a. valoroasă;

b. ieftină;

12. Enunţul în care cuvântul ochi are acelaşi sens ca în text este:
a. Broasca a pătruns printr-un ochi de fereastră.
b. Se lovise la ochi.
c. Vânătorul ochi căprioara.
d. Se deşirase un ochi din ciorapul bătrânei.

13. Expresia din text să ţină de urât înseamnă:
a. să înspăimânte;

b. să acompanieze;

c. să sperie;

d. să îngrozească.

c. Mergi la culcare!

d. Să ai grijă!

14. Enunţul care nu exprimă un îndemn este:
a. Vă mulţumesc!

b. Hai la teatru!

15. Numărul propoziţiilor exclamative din text este:
a. 3;

b. 4;

c. 5;

d. 6.

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa Naţională – 2018-2019, Clasa a II-a

2

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

16. Ordinea cuvintelor cu care completezi enunţurile date este redată corect în varianta:

zi alerga prin ogradă.
 Rochiţa
era roşie.
 Băiatul era mic
mare?
 A plouat mult
an.
a. într-o, sa, s-au, într-un;
c. într-o, s-a, sau, într-un;

b. într-o, sa, sau, într-un;
d. într-o, s-a, s-au, într-un.

EXCELENŢĂ
17. Evenimentele din text sunt ordonate corect în seria:
1 Neghiniţă a mâncat la mese împărăteşti.
2 Neghiniţă întrece rândunelele ca o săgeată de argint.
3 Bătrâna voia să îl sărute.
4 Neghiniţă era frumos ca o piatră scumpă.
a. 3, 4, 1, 2;

b. 1, 2, 3, 4;

c. 4, 3, 1, 2;

d. 4, 3, 2, 1.

18. Mesajele pentru a formula un bilet sunt ordonate corect în seria:

1 Eu nu mai am
2 Mulţumesc,
3 Te rog să îmi iei
4 Purceluş
5 Winnie,
6 nişte ghinde!
7 timp.
8 12 iunie

a. 8, 5, 6, 3, 1, 7, 2, 4;
b. 8, 4, 3, 6, 1, 7, 2, 5;
c. 8, 5, 3, 6, 1, 7, 2, 4;
d. 5, 3, 6, 1, 7, 2, 4, 8.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.
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BAREM DE CORECTARE
Comunicare în limba română
Clasa a II-a
Etapa Naţională
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Răspuns
b
a
b
d
d
c
d
c
c
b
b
b
b
a
a
b
c
c

Punctaj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
100
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