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                                                  25.10.2014 
                                                 Clasa a II-a 
  
    SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI 
 
      NOTĂ.  Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există câte un singur 
      răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv: 2 ore. 

  
      SUBIECTUL I (20p). Încercuiți doar litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

(4p) 1. Câte litere are alfabetul limbii române? 
a.  29                        b.  30                          c.  31                               d.  32 
 

(4p) 2. Care dintre literele de mai jos nu se poate pronunța fără ajutorul altui sunet?  
a.  A                         b.  Ă                           c.  Î                                  d.  B 
 

(4p) 3. Care dintre literele de mai jos nu poate forma niciodată singură o silabă? 
a.  E                         b.  T                           c.  A                                  d.  U 
 

(4p) 4. Care dintre cuvintele de mai jos conține o singură silabă? 
a. parc                     b.  papuc                    c.  piață                           d.  poștaș 
 

(4p) 5. Care dintre cuvintele de mai jos conține cele mai multe silabe? 
a.  constructor         b.  grămadă                c.   parlamentar              d.  vehicul 

 
      SUBIECTUL al II-lea (40p). Rezolvați exercițiile de mai jos, scriind răspunsul pe spațiile 

punctate: 
 

 
     Alegeți, dintre formele subliniate,  numai cuvântul corect scris. Rescrieți cuvântul ales 
pe spațiul punctat: 

(4p) 
 

1.  Am cumpărat  niște persici/piersici.                                     ..…………………………      
(4p) 2.  Ana mănâncă o gutuie/gutue.                                               ………………….………. 
(4p) 3.   Atunci/Atuncia am plecat acasă.                                         ……………….…………. 
(4p) 4.  Am văzut un paianjăn/un păianjen.                                      …….……………………. 
(4p) 5.  Mă joc cu o minge/mingie.                                                    …...…………………….. 
 (4p) 6. Îmi place haina ta maron/maro.                                            ………………………….. 
 (4p) 7. Bluza mea grie/gri este nouă.                                              ………………………….. 
 (4p) 8. Am pus paltonul pe umăraș/umeraș.                                   ….………………………..  
 (4p) 9. Avea genunchiul umflat/unflat.                                           ..………………………… 
 (4p) 10.  Andrei ia/ea o carte din bibliotecă.                                   …………………………..  

 

 

 SUBIECTUL al III-lea (15p). Rezolvați fiecare cerință pe spațiul punctat corespunzător ei. 

1.   Rescrieți corect fiecare dintre propozițiile de mai jos: 
 

(2p) a. A mâncat duar o sarmală.                         …………………………………………. 
(2p) b. Toate egzercițiile sânt ușoare.                  …………………………………………. 

 
2.    Scrieți câte o propoziție care să conțină următoarele cuvinte, fără să le schimbați 
forma:              

(2p) a. ei, era.                               ….……………………………………….……….…….. 
(2p) b.  juca, copii.                       .…………………………………………………….…... 

Nume și prenume 

Clasa 

Școala 

Localitatea 

Cod centru 

Cod elev 
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(2p) 
(2p) 

3.  Ordonați corect cuvintele, fără a le schimba forma, pentru a obține propoziții: 
 
     a.    Am, caiet, un, cumpărat, numai.                 ........……………………..……………    
     b.    Bianca, plecat, la, a, bunici.                       …….………………………….……… 

 4.   Alcătuiți câte o propoziție în care unul dintre cuvinte: 
 

(1p)       a.   să înceapă cu silaba „na”;                 .……………………..…………...…….…….. 
(1p)       b.   să se termine cu silaba „na”;             ……..………….…………………….………. 
(1p)       c.   să aibă în interior silaba  „na”.          …….….……..……………………………….. 

 

       SUBIECTUL al IV-lea (15p). Se rezolvă pe foaia de concurs. Scrie răspunsul pe spațiile 

punctate. 
       Citiţi cu atenţie textul: 

     Odată un împărat îşi luă rămas bun de la viaţă, lăsând în urma sa o fată, pe care o chema 
Măria, şi doi băieţi; pe cel mare îl chema Lucian, iar pe al doilea Radu. Toţi trei copiii locuiau cu 
mama lor într-un vechi castel. Mama era bolnavă de multă vreme. Toţi doctorii de la curte, din 
toată împărăţia şi de prin ţări străine au fost chemaţi să o vindece. Unii spuneau una, alţii alta, dar 
niciunul nu putu să-i ghicească boala. 
    Într-o zi, un călător care trecea prin oraşul acela află de la un hangiu cum că împărăteasa 
văduvă este pe moarte. Străinul se înfăţişă înaintea împărătesei şi spuse cu sfială. 
    — Măria Ta, nu se află decât o singură scăpare pentru viaţa ta. Dacă vei izbuti să pui mâna pe 
cele trei lucruri minunate care se află în ţara lui Moş Crivăţ, şi anume: Copacul care cântă, Pasărea 
care vorbeşte şi Apa de aur, atunci se va întoarce veselia şi sănătatea în casa Măriei Voastre. 
    Împărăteasa îl răsplăti pe străin şi apoi se gândi pe cine să trimită să le aducă. Ea îi chemă la 
dânsa pe cei mai viteji voievozi, dar toţi se lepădară de aşa ceva. 
                                   (după Povești de Paști, Copacul care cântă, Pasărea care vorbește și Apa de aur) 
 

 (4p) 1.  Formulați cu alte cuvinte propoziția: „Toți se lepădară de așa ceva.”, păstrându-i înțelesul. 
Scrieți propoziția nou obținută pe spațiul punctat: 
        
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 (3p) 2.  Scrieți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei propoziții care se referă la textul de 
mai sus: 
      a. Împăratul și împărăteasa aveau trei fii.                                                  …………….. 
      b. Fiul cel mai mic se numea Radu.                                                            .……………. 
      c. Doar doctorii de la curte au încercat vindecarea împărătesei.             …..…………… 
 

  (4p) 3.  Scrieți o întrebare (Î) despre conținutul textului dat și apoi răspunsul (R) potrivit: 
     Î:  ……………………………...……………………………………..………………….. 
       R: .……………………………...…………………………………….………………….. 
      

 (2p) 

(2p) 

4.   Scrieți un cuvânt cu sens asemănător cuvântului „spuneau”, subliniat în text. ……...... 
 

5.   Scrieți câte un cuvânt cu sens opus cuvintelor subliniate în text: 
      a. bolnavă .………………………                                 b.  veselia …………………………..    

      Test conceput de prof. Mihail Stan, Daniela Tufeanu, Gherghina Lungeanu şi Domnica 
Hudişteanu 
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