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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2014 

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: 
 
 

I. INIȚIERE 
  

Bunica locuia în pădure, cam la vreo jumătate de ceas depărtare de sat. Și de cum intră 
Scufița Roșie în rariștea codrului, numai ce îi ieși înainte lupul. Dar Scufița Roșie nu știa ce 
lighioană rea e lupul și nu se temu defel când îl văzu. 

— Bună ziua, Scufiță Roșie! îi zise el. 
— Mulțumesc frumos, lupule! 
— Încotro așa de dimineață, Scufiță Roșie? 
— Ia, până la bunicuța! 
— Și ce duci acolo, subsuoară? 
— Cozonac și vin. Mama a făcut cozonac și îi duc nițeluș și bunicii, care e bolnavă și slăbită, 

să mănânce și ea... 
 (Frații Grimm, Scufița Roșie) 

 
1. Fragmentul face parte: 

a. dintr-o poveste; 
c. dintr-un cântec; 

b. dintr-o poezie; 
d. dintr-o povestire. 

    
2. Titlul textului este: 

a. Lupul; b. Bunicuța; c. Întâlnirea; d. Scufița Roșie. 
 
3. Bunica locuia: 

a. în sat; 
b. în oraș; 
c. la vreo jumătate de ceas depărtare de sat; 
d. la o jumătate de kilometru depărtare de sat. 

 
4. Dialogul din text se desfășoară între: 

a. mama și bunica; 
c. Scufița Roșie și mama; 

b. bunica și Scufița Roșie; 
d. Scufița Roșie și lup. 

 
5. Un cuvânt cu înțeles asemănător pentru defel este: 

a. asemănător; b. deloc; c. așa; d. așadar. 
 
6. Era bolnavă și slăbită: 

a. mătușa; b. mama; c. Scufița Roșie; d. bunica. 
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7. Când lupul se întâlnește cu Scufița Roșie: 

a. îi spune că este frumoasă; 
c. îi face o urare de ziua ei; 

b. o salută; 
d. o roagă ceva. 

 
8. Scufița Roșie a plecat către bunica: 

a. seara; b. la amiază; c. dimineața; d. noaptea.
 
9. Expresia cu același sens/înțeles cu înainte este: 

a. a merge ca racul; 
c. a merge cu spatele;

b. a da înapoi; 
d. drept în față.

 
10. Fragmentul are: 

a. 7 aliniate; b. 2 aliniate; c. 5 aliniate; d. 8 aliniate.
 

II. CONSOLIDARE 
 
11. Eu zic una, tu zici multe! Ce serie nu respectă cerința? 

a. fetiță – fetițe, lup – lupi, bunică – bunici; 
b. pădure – păduri, cozonac – cozonaci, dimineață – dimineți; 
c. sat – satului, bolnavă – bolnave, mama – mame; 
d. ceas – ceasuri, zi – zile, cozonac – cozonaci.

 
12. În fragmentul de mai sus sunt        cuvinte scrise cu grupurile de litere învățate (ce, ci, ge, gi, 

che, chi, ghe, ghi): 
a. 7 cuvinte; b. 6 cuvinte; c. 8 cuvinte; d. 9 cuvinte.

 
13. Primul semn al exclamării s-a folosit în text pentru că propoziția exprimă: 

a. o rugăminte; b. o exclamație; c. o strigare; d. un salut.
 
14. Fragmentul de mai sus este un text fiindcă: 

a. este format din mai multe cuvinte; 
b. are multe semne de punctuație; 
c. există cuvinte formate din mai multe silabe; 
d. propozițiile se leagă între ele prin înțeles.

 
15. Citește fragmentul: 
 

  Scufiță Roșie nu vrei să culegi niște flori pentru bunica 
  Ba da lupule E o idee bună 
 

 Semnele de punctuație care lipsesc (în ordine) sunt:  
a. — , ? — , . ! b. — ? — . .  c. , ! — . . d. — , . — . !

 
III. STANDARD 

 
16. Ultima replică din textul citit, transformată în vorbire indirectă, ar fi: 

a. Lupul i-a spus Scufiței Roșii că merge la bunica să-i ducă niște cozonac și niște vin. 
b. Mama i-a spus lupului că merge la bunica să-i ducă niște cozonac și niște vin. 
c. Scufița Roșie i-a spus mamei că merge la bunica să-i ducă niște cozonac și niște vin. 
d. Scufița Roșie i-a spus lupului că merge la bunica să-i ducă cozonac și vin. 
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17. Cuvântul care nu are același înțeles cu scufiță este: 

a. beretă; 
c. căciuliță; 

b. fes; 
d. tichie. 

 
18. Ideea fragmentului este: 

a. Întâlnirea Scufiței Roșii cu lupul. 
b. Întâlnirea lupului cu bunica. 
c. Întâlnirea Scufiței Roșii cu mama. 
d. Întâlnirea Scufiței Roșii cu pădurarul. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
19. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a. li-ghi-oa-nă, codr-u-lui, lu-pul, rea. 
b. di-mi-neaț-ă, bo-lna-vă, slă-bi-tă. 
c. bu-ni-ci-i, di-mi-nea-ță, co-dru-lui. 
d. di-mi-nea-ță, bu-ni-cii, bol-na-vă, li-ghi-oa-nă. 

 
20. Propoziția în care cuvântul ia (subliniat în text) are același înțeles cu cel din text este: 

a. Ia Inei este înflorată. 
b. — Ia mingea cu tine! 
c. — Ia, merg și eu în excursie! 
d. — I-a adus Anca o carte? 

 
GRILA DE NOTARE 

 
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rezultat a d c d b d b c d a 

 
Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Rezultat c c d d a d b a d c 

 
 


