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CLASA a II-a  
 
 
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  
 

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 

 Într-o zi, vulpea a invitat-o pe barză la masă. A răsturnat mâncarea pe o farfurie. Cu 
glas prefăcut, i-a spus berzei: 
 - Pofteşte la masă, prietenă! 

Barza nu a reuşit să mănânce cu ciocul ei lung. Vulpea a întrebat-o zâmbind: 
 - Nu îţi place mâncarea? 
 Supărată, barza a plecat flămândă către balta plină de peşte. 
 

10 p 1. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos şi încercuieşte-l pe cel mai potrivit pentru textul 
dat: 
a) Vulpea şi barza 
b) În pădure 
c) Iepurele şi broscuţa  

 

10 p  2. Rescrie pe liniile de mai jos ultimul alineat din text: 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

10 p 3. Încercuieşte pe text invitaţia la masă adresată de vulpe berzei. 
 

10 p 4. Transcrie întrebarea din text pe linia de mai jos: 
 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

10 p 5. Scrie în casetă cifra corespunzătoare numărului de silabe din fiecare cuvânt: 
barză    
supărată   
prefăcută  
baltă    
glas   
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6 p 6. Citeşte propoziţiile următoare: 
Gelu şi Marcela joacă baschet. Vine şi Gina. 
Ea aduce îngheţată cu alune. 
Transcrie cuvintele care conţin grupuri de litere: 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

4 p 7. Completează spaţiile punctate cu câte un nume de fată şi un nume de băiat. 
  .................................. şi ................................... sar coarda. 
  .................................. şi ................................... joacă fotbal. 

 

10 p 8. Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine enunţuri. Scrie fiecare enunţ pe linia 
punctată: 
 
a) ruginii, pământ, pe, frunze, aştern, se 
____________________________________________________________________________ 
 

b) veveriţa, gustoase, alune, adună 
____________________________________________________________________________ 
 
 

10 p 9. Scrie pe spaţiile punctate cuvântul potrivit din coloana alăturată: 
 
a) A sosit anotimpul ................................ .                                     suflă 
b) Păsările ............................. pleacă spre ţările calde.                   ploaie     
c) ...................... cenuşii au acoperit cerul.                                     toamna 
d) Stropi reci de ......................... bat în geam.                                călătoare 
e) Vântul ....................... cu putere.                                                 nori 
                                                                                                         raze 
 
Atenţie! Un cuvânt este în plus! 
 

10 p 10. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele următoare: 
 
carte  _________________________________________________________________ 
 
jucărie ________________________________________________________________ 
 
Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor! 
 
 

 
 

   Ai terminat?  
   Mai verifică o dată răspunsurile!   
 

  Total punctaj - 100 puncte.   


