
 

 

Exemplu subiecte pentru concurs  

Clasa a II-a 

 

Prof.Înv.Primar Crăciun Daniela 

Școala.Gimnazială "I.A.Bassarabescu " Ploiești, Jud.Prahova 

 

1. Cuvântul „xerox”  are…… sunete. 

a) şapte                 b) şase                     c)  cinci                 d)  opt 

 

2. Câte silabe are cuvântul  ,,dintr-un” ? 

a) nu se desparte                b)  o silabă               c) două silabe               d) trei silabe  

 

3. Ȋn clasa a II-a , Andrei  a aflat că jirul este fructul: 

a) bradului           b) fagului                        c) stejarului                      d) mesteacănului 

 

4. Opusul cuvântului ,,a finaliza” este : 

a) a sfârşi                     b) a încheia                    c) a începe                       d) a termina                      

 

5. Muzica este o artă care se exprimă prin: 

       a) culoare                      b) cuvinte                       c) sunete                       d) imagini 

 

6. Completează proverbele cu „sa/s-a”. 

 

 1. ……dus la pomul lăudat cu sacul. 

   2. Cum a venit, aşa ……….dus. 

   3. Hoțul este ca iepurele, se teme şi de umbra ……. . 

         4. Orice lucru e bun la vremea ……  . 

 

       Ordinea corectă a formelor folosite este: 

a) sa, sa, s-a, s-a; b) sa, sa, sa, s-a; 

            c) s-a, s-a, sa , sa;                                        d) s-a, s-a, s-a, sa. 

 

7. Ȋntre ce culori ale curcubeului se află culoarea indigo? 

a) albastru şi violet             b) verde şi albastru              c) roşu şi violet            d) galben  şi albastru 

 

8. Andrei are de citit o carte de 120 de pagini. Dacă ar mai citi 8 pagini, ar mai avea de citit 32 de 

pagini şi ar ajunge la jumătatea cărții. La ce pagină a ajuns Andrei ? 

a)  84                             b) 36                                c) 20                           d) 80 

 

9. Irina are 100 de lei. Câți lei îi rămân dacă vrea să cumpere o carte de 33 de lei ? 

a) 67 lei                          b)  33 lei                          c)  77 lei                   d)  67 bani 

 

10. Din ce număr trebuie să scădem de 4 ori câte 6 şi încă 9 pentru a obține triplul numărului 10: 

a) 30                         b) 153                                c) 63                                  d) 73 

  

11. Animale precum: pelicanii, pescăruşii şi ……….... trăiesc în Delta Dunării. 

a) cormoranii                       b) vulturii                          c)  păstrăvii                d)  urșii 



 

12. Care sport nu se joacă  în echipă ? 

a) fotbal                   b) handbal                          c) şah                            d) baschet 

 

13. Cum trebuie să procedezi dacă nu ai reuşit într-un concurs ? 

 a) te descurajezi şi renunți                                                                   b)  îi invidiezi pe cei care au reuşit                     

 c)  te ambiționezi şi munceşti mai mult pentru a reuşi                        d)  nu mai munceşti deloc 

   

14.  Ce text literar aparţine lui  Ion Creangă? 

a) "Dumbrava minunată"            b) "Bunica"            c) "Sarea în bucate"                  d) "Punguţa cu doi bani" 

15. Ȋn textul: 

,, Mama îl întreabă pe bogdan.  

- Bogdan vrei să mergem la circ! 

 Când  vrei să mergem? 

- Vom merge mâine, Acolo vom putea vedea, lei  urşi şi elefanți .”   sunt: 

a) 5 greşeli                 b) 7 greşeli                   c)  6 greşeli                     d) 8 greşeli 

 

16. Un kilogram şi jumătate de banane costă 12 lei. Care este prețul afişat la raft pentru un kilogram 

de banane ? 

       a) 4 lei                       b) 24 lei                          c) 8 lei                 d) 6 lei 


