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Prof.inv.primar, Zoican Liliana Elena 

Liceul Tehnologic Iancu Jianu 

1. Transcrie textul și completează cu semnele de punctuație corespunzătoare: 

Dana        Andrei și Dora au plecat în tabără 

Dora întreabă 

       La ce oră vom ajunge       Dana         

       Cred că seara         

Copiii au ajuns la ora nouăsprezece          Cât de mult au așteptat vacanța 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Scrie cuvinte cu înțeles : 

• asemănător pentru: trist________________, a spune_____________, 

țară_____________________. 

• opus pentru: aproape_________________, greu __________________, 

urcă_____________________. 

3. Notează câte două cuvinte care se scriu cu:  

- â: _____________________________________________________  

- î: _____________________________________________________ 

- x: _____________________________________________________ 

- oa: _____________________________________________________ 

- ea: _____________________________________________________ 

- ia: _____________________________________________________ 



 

4. Alcătuiește câte două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: 

cer___________________________________________________________________           

____________________________________________________________________ 

poartă________________________________________________________________       

_____________________________________________________________________ 

dar________________________________________________________________             

_____________________________________________________________________ 

 

5. Scrie în casete A (adevărat) sau F (fals): 

Linia de dialog se folosește la sfârșitul unei comunicări. 

Virgula se folosește între cuvintele unei enumerări. 

Dialogul este convorbirea dintre două sau mai multe persoane. 

Alineatul marchează trecerea la o idee nouă. 

Numele autorului unui text se scrie sub titlu. 

O strofă este formată din mai multe versuri. 

Vocalele nu pot forma singure silabe. 

Anunțul, rețeta și afișul sunt texte nonliterare. 

Există cuvinte formate dintr-o singură silabă. 

 

 

6.Formulează enunțuri în care să folosești următoarele cuvinte:  

sa, s-a, într-o, printr-o, sau, s-au. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Alcătuiește un text din 6-8 enunțuri, cu titlul La joacă, pe baza întrebărilor date. 

 

• Când și unde se petrece întâmplarea? 



• Cine participă la întâmplare? 

• Ce fac copiii? 

• Cum s-a sfârșit întâmplarea? 

 

                                            ___________________________      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicare în limba română, clasa a II-a 

COMPETENŢE SPECIFICE 

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 

2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuită logic; 

3.1. Citirea unor mesaje  scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut; 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază. 

Obiective : 

Să transcrie textul, completându-l cu semnele de punctuație corespunzătoare; 

Să identifice  sinonimele/antonimele cuvintelor date; 

Să alcătuiască enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor date;  

Să formuleze enunțuri cu ortogramele date; 

Să redacteze un text pe baza întrebărilor. 

Descriptori de performanță: 

 

Itemi 
Calificativul 

Foarte bine (FB) Bine (B) Suficient (S) 

I1. Identifică semnele de 

punctuație corespunzătoare,  

transcriind corect textul 

5-6 enunțuri  3-4 enunțuri 1-2 enunțuri 

I2. Identifică 

sinonimele/antonimele 

corecte. 

5-6 cuvinte 3-4 cuvinte 1-2 cuvinte 

I3. Scrie corect cuvinte cu 

grupurile date 5-6 cuvinte 3-4 cuvinte 1-2 cuvinte 

I4. Alcătuiește enunțuri cu 

sensurile diferite ale 

cuvintelor date 

3 cuvinte  2 cuvinte 1 cuvânt 



I5. Stabilește valoarea de 

adevăr a enunțurilor date 
7-9 enunțuri  4-6 enunțuri 1-3 enunțuri 

I6. Formulează enunțuri cu 

ortogramele date  
5-6 enunțuri 3-4 enunțuri 1-2 enunțuri 

I7. Alcătuiește un text de șase 

enunțuri, pe baza 

întrebărilor. 

5-6 enunțuri 

alcătuite corect 

4 enunțuri 

alcătuite corect 

2 enunțuri alcătuite 

corect 

 

 

 

MATRICE DE SPECIFICAȚII 

 

 

BAREME DE APRECIERE 

Număr de itemi și nivelul rezolvării Calificativ 

Rezolvă integral și corect 5-7 itemi. FB 

Rezolvă integral și corect 3  itemi, parțial 4 itemi B 

Rezolvă parțial 2  itemi, incorect 5 itemi S 

Rezolvă incorect 7 itemi I 

Niveluri taxonomice - Clase de comportament 

Competențe 

 

specifice 

 

 

Cunoaștere 

(Achiziția 

informației) 

Înțelegere 

(Comprehen-

siunea) 

Aplicare 

(Utilizarea 

teoriei 

învățării) 

Analiză 

(Gândire 

logică 

deductivă) 

Sinteză 

(Activitate 

creativă) 

Evaluare 

(Formularea 

propriilor 

opinii) 

1.3 
 

  Item 2 Item 3   

3.1  Item 4     

4.1 Item 1  Item 1 Item 4 Item 6 Item 7 

4.2   
  

Item 5  



                                                         

                        calificativ                                                
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Nr. 
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  Numele și prenumele 

elevului 
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final 
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