
                                                                                                                  

 
 

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 
 

© Copyright Funda ţia de Evaluare în Educa ţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

Clasa a II-a                                                                                                              Pag 1 / 2 

 
 

EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE 
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 
         
  Clasa a II-a  
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Nu se acordă puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute. 

 
Era toamnă. Norii cenuşii acoperiseră cerul. Crengile copacilor se mişcau uşor în 
bătaia vântului. Stoluri de rândunele zburau grăbite spre ţările calde. 

Era timpul să plece spre şcoală, iar fetiţa nu îşi găsea căciuliţa. Mama o certă 
blând, spunându-i: 
 - Este bine să ai grijă de lucrurile tale! 
 - Desigur, mamă! răspunse fetiţa zâmbind. 
 Îşi amintise unde era căciuliţa. O împrumutase piticului din grădină aseară, fiindcă 
acestuia îi era tare frig. Alergă în curte, luă căciuliţa, apoi se întoarse în faţa oglinzii. 
Deodată auzi un ţârâit în cameră şi se întrebă: 

- Aici este un greieraş? 
 Fetiţa se bucură şi începu să caute greieraşul peste tot: pe măsuţă, în sertare, după 
fotoliu, în dulap. 

(Poveste de toamnă – fragment, după Mircea Sântimbreanu) 

      
 

 
10 p 

Partea I 
A. În ţelegerea textului (30 de puncte) 
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 
a) Fetiţa nu îşi găsea ochelarii de soare.      _______ 
b) Pe cer erau nori cenuşii.                          _______ 

10 p 
 

  

2. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.  
a) În cameră se auzi un: □ clopoţel;     □ lătrat de câine;     □ ţârâit de greieraş.  

b) Fetiţa căuta în cameră:   □ un gândăcel;     □ un greieraş;    □ o furnică. 
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10 p 3. Transcrie întrebarea din textul Poveste de toamnă pe linia de mai jos.  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
8 p 

B. Elemente de construcţie a comunicării (40 de puncte) 
4. Încercuieşte pe textul „Poveste de toamnă”  enunţurile care conţin dialogul 
dintre mamă şi fetiţă.    

8 p 5. Desparte în silabe cuvintele următoare:     
toamnă - ____________________           greieraş - ____________________ 
vânt - ____________________                 oglindă - ____________________      

8 p 6. Reciteşte fragmentul marcat în text. Scrie pe linia de mai jos cuvintele care 
conţin grupuri de litere :     
__________________________________________________________________ 

8 p 7. Rescrie corect enunţul următor:     
chiriac, rucsandra şi georgică culeg ghinde din pădure. 

__________________________________________________________________ 
8 p 8. Citeşte textul problemei următoare. Scrie pe liniile de mai jos, într-un enunţ, 

întrebarea problemei:       
Greieraşul Cri a strâns pentru iarnă 10 boabe de mazăre şi 12 boabe de fasole. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Partea a II-a – Scrierea imaginativă (30 de puncte) 
9. Scrie pe spaţiile punctate câte un enunţ:             

          despre greieraş   _______________________________________________ 

    despre toamnă ________________________________________________ 

despre nori_________________________________________________ 
 
Punctaj total 100 puncte. 


