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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI 

PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

CLASA A II-A 

 
 

___A.  Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele!  

 

   Puişorul cafeniu 

      de Otilia Cazimir 
 

  A ieşit din ou, la soare 

  Cel din urmă puişor. 

  Se usucă pe-aripioare 

  Şi-o porneşte binişor. 

 

  Stă găina la-ndoială 

  Că din şapte puişori, 

  Şase-s galbeni gălbiori 

  (Ghemotoace de beteală). 

 

  Numai cel de la sfârşit 

  A ieşit 

  Mai ponosit! 

  Şi se-ntreabă speriată… 

  —Nu cumva-i de ciocolată? 

 

1.   Textul citit este: 

a. o ghicitoare;                              c. o poezie; 

b. o poveste;                                  d. un proverb. 

 

2.   Găina avea: 

a. şase puişori;       c. cinci puişori; 

b. opt puişori;     d. şapte puişori. 

 

3.   Culoarea ultimului puişor era: 

a. albă;      c. cafenie; 

b. galbenă;     d. albastră. 
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4.   A porni binişor, în textul citit, înseamnă: 

a. a pleca repede;   

b. a pleca cu grijă;   

c. a sta;   

d. a alerga. 

 

5.   Înţelesul/sensul opus al cuvântului se usucă poate fi: 

a. se udă;     

b. se murdăreşte;  

c. se îmbracă; 

d. se apleacă. 

 

6.   Autorul versurilor este: 

a. Mihai Eminescu;    

b. Otilia Cazimir;   

c. Vasile Alecsandri; 

d. Tudor Arghezi. 

 

7.  Găina, văzând puiul cafeniu, era: 

a. veselă;     b.  speriată;         c.  urâtă;   d.  nervoasă. 

  

8.   Poezia este formată din: 

a. 10 versuri;   b.  12 versuri;        c.  13 versuri;  d. 14 versuri. 

 

9.   Seria de cuvinte despărţite corect în silabe este: 

a. ghe-mo-toa-ce, bet-ea-lă, găl-bi-ori; 

b. ghem-o-toa-ce, be-tea-lă, găl-bi-ori; 

c. ghe-mo-toa-ce, be-tea-lă, găl-bi-ori; 

d. ghe-mot-oa-ce, be-tea-lă, găl-bi-ori. 

 

10. Tabloul care s-ar potrivi poeziei ar fi: 

a. Cloşca cu pui gălbiori; 

b. Găina cu şase pui galbeni şi unul cafeniu; 

c. Găina cu ouă de aur; 

d. Puişorii de ciocolată. 
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___B.  Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă cerinţele date! 

 

  Un om se ducea la pădure cu sacul subsuoară. Când să intre în pădure, 

vede un lup alergând cu limba scoasă. Lupul îi zise: 

—Fă ceva şi scapă-mă! 

—Dar ce este? întrebă omul. 

—Vor să mă omoare vânătorii. 

Omul a vârât lupul în sac şi s-a aşezat pe lup ca pe un scaun. 

Venind vânătorii au întrebat: 

—N-ai văzut un lup, omule? 

—Nu, n-am văzut nimic. 

  Vânătorii au plecat. Omul i-a dat drumul lupului şi atunci, acesta, în loc 

să-i mulţumească, i-a zis: 

— Acum am să te mănânc! 

 

   (Vulpea judecătoare, fragment, poveste populară) 

 

11.  Textul este: 

a. o poezie;      b. o ghicitoare;       c. un proverb;     d.  un text dialogat. 

 

12.  Personajele care dialoghează sunt: 

a. lupul şi omul; 

b. lupul, omul şi vânătorii; 

c. lupul şi vânătorii; 

d. lupul, vulpea şi vânătorii. 

 

13.  În text, două puncte s-au folosit pentru că: 

a. urmează vorbele cuiva; 

b. urmează o enumerare; 

c. urmează un titlu; 

d. urmează o adunare. 

 

14.  Lupul l-a rugat pe om: 

a. să-i arate drumul;         c. să-i dea apă; 

b. să-l ajute;         d. să-l ia acasă.   

 

15.  Textul conţine: 

a. trei propoziţii interogative; 

b. două propoziţii interogative; 
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c. patru propoziţii interogative; 

d. cinci propoziţii interogative. 

 

16.  Lupul l-a răsplătit pe om: 

a. cu bine; 

b. cu bani; 

c. cu rău; 

d. cu prietenie. 

 

17.  Omul i-a făcut un bine lupului astfel: 

a. i-a dat de mâncare; 

b. l-a scăpat de vânători; 

c. l-a trimis la judecată; 

d. l-a arătat vânătorilor. 

 

18.  Prima propoziţie este formată din: 

a. şapte cuvinte;     b. trei cuvinte;         c. nouă cuvinte;     d. opt cuvinte. 

 

19.  Primul semn al exclamării, din textul citit, s-a pus pentru că: 

a. exprimă o mirare;      c. exprimă o bucurie; 

b. exprimă o întrebare;               d. exprimă o poruncă. 

 

20.  Seria de însuşiri care se potrivesc omului, personaj în text, este: 

a. bun, generos, înţelept; 

b. viclean, rău, lacom; 

c. bun, drept, viclean; 

d. înţelept, şiret, priceput. 
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Răspunsuri corecte: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c a c b a b b c c b 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

d b a b b c b c d a 

 


