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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 6 IUNIE 2012 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a II-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect. 

 

SUBIECTUL I 

 
Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 

 

Trece într-o zi pe lângă oala-căsuţă jupâneasa vulpe şi întreabă şi ea: 

— Casă-căsuţă, cine stă aici? 

— Noi trăim: iepurele- iepuraşul cu broasca-broscuţa şi şoarecele-şoricelul. Dar 

tu cine eşti? 

— Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc? Că vai de 

capul meu, am rămas fără casă! 

— Da, este, intră şi-i vedea, că pentru oameni buni e loc. 

— Mulţumim! Asta am aşteptat şi eu. Şi s-a aşezat vulpea în oală şi au trăit 

împreună multe zile. 

(Căsuţa din oală – Basm popular) 

 

1. În oala-căsuţă a cerut să fie primită: 

a. maimuţa. b. raţa. c. căprioara; d. vulpea. 

 

2. Erau în oala-căsuţă: 

a. multe animale 

domestice; 

b. multe păsări; c. iepurele-iepuraşul, 

broasca-broscuţa, 

şoarecele-şoricelul; 

d. câţiva copii. 

 

3. Textul are: 

a. 6 alineate; b. 7 alineate; c. 8 alineate; d. 5 alineate. 

 

4.  În text dialoghează: 

a. vulpea cu găinile. b. iepurele-iepuraşul 

cu broasca-broscuţa. 

c. şoarecele-şoricelul 

cu broasca-broscuţa. 

d. vulpea cu animalele 

din oala-căsuţă. 

 

5. Vulpea a spus că este: 

a. roşcata şireată; b. prietena lor; c. surioara lor; d. duşmanca lor. 

 

6. Prima propoziţie din dialog este: 

a. propoziţie 

exclamativă; 

b. propoziţie 

interogativă; 

c. propoziţie 

neterminată; 

d. propoziţie greşită. 
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7. Vulpea voia să fie primită în oala-căsuţă pentru că: 

a. rămăsese fără 

casă; 

b. era curioasă; c. voia să vadă 

căsuţa; 

d. dorea să 

mănânce. 

 

8. Cuvintele subliniate se scriu: 

a. uneori şi legat; b. întotdeauna 

dezlegat; 

c. şi legat şi 

dezlegat; 

d. fără liniuţa de 

unire. 

 

9. Fragmentul face parte din basmul: 

a. Căsuţa din pădure b. Căsuţa de ciocolată c. Căsuţa din oală d. Căsuţa fermecată 

 

10. Vulpea a avut loc în căsuţă pentru că: 

a. a fost şireată; b. oamenii buni au 

loc; 

c. i-a forţat să o 

primească; 

d. şi-a făcut singură 

loc. 

 

 

SUBIECTUL II 

 

Citeşte cu atenţie şi rezolvă cerinţele! 
 

Venind de la bibliotecă acasă, Dan a găsit în uşă o hârtie. A desfăcut-o şi a citit 

ce scria pe ea: 
        16 martie 2011 

Dan, 

Vino la mine să terminăm proiectul „Pe urmele marelui Creangă”. Te aştept! 

       Silviu 

 

11.   Pe hârtia din uşă era scris:  

a. un basm; b. o ghicitoare; c. un bilet; d. o poezie.  

 

12.   Biletul era scris de:  

a. Dan; b. Creangă; c. Mona; d. Silviu.  

 

13.   Copiii lucrau la proiectul: 

a. Pe urmele lui 

Eminescu; 

b. Pe urmele 

marelui Creangă; 

c. Pe drumuri 

de munte;   

d. Să protejăm 

natura. 

 

14.   Seria de cuvinte despărţite corect în silabe este:  

a.  bibli-o-te-că, hârt-i-e, pro-iec-tul, îm-par-te; 

b.  bi-bli-o-te-că, hâr-ti-e, pro-iec-tul, îm-par-te; 

c.  bi-bli-o-te-că, hârti-e, proiectul, împar-te; 

d.  bi-bli-o-te-că, hâr-ti-e, pro-iec-tul, împ-ar-te. 

 

15.   Sensul / înţelesul opus al cuvântului desface poate fi: 

a. împachetează; b. scrie; c. deşiră; d. compară. 

 

16.   Cuvântul Creangă s-a scris cu litera iniţială mare pentru că: 

a. este început de 

propoziţie; 

b. a greşit cel 

care a scris; 

c. este nume de 

persoană; 

d. este la sfârşitul 

propoziţiei. 
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17.   Sensul / înţelesul asemănător pentru cuvântul a citi poate fi:  

a. a rezolva; b. a lectura; c. a explica; d. a întreba. 

 

18 În  propoziţia Dan a înpăturit hrâtia întrun minut. s-au strecurat: 

a. 4 greşeli de 

scriere; 

b. 5 greşeli de 

scriere; 

c. 3 greşeli de 

scriere; 

d. 2 greşeli de 

scriere. 

 

19.   Biletul nu se transmite niciodată prin: 

a. colegi; b. prieteni; c. poştă; d. vecini. 

 

20.   Cuvântul hârtie conţine: 

a. 7 litere; b. 3 consoane; c. 6 vocale; d. 4 consoane. 

 




