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PROBĂ DE  EVALUARE INIŢIALĂ 

Prof. înv. primar IONAȘCU LILIANA 

Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA Brăila 

Clasa  a II-a  

Disciplina: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL  I                                                                        

1. Scrie după dictare: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calificativ: 
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2. Răspunde în scris la următoarele întrebări: 

a). Unde merg copiii? 

b). Ce a văzut Cecilia? 

 

3. Completează  tabelul  de mai jos  folosind cuvinte formate din  1, 2 şi 3 silabe din textul dictat. 

1 silabă 2 silabe 3 silabe 

   

   

 

SUBIECTUL  AL  II -LEA                                                              

 

1. Propoziţia „De curând a început anul şcolar” este formată din: 

    a)  4 cuvinte;     b) 5 cuvinte;    c)  6 cuvinte;    d) 7 cuvinte  e) 3 cuvinte. 

 

2. Cuvântul cu sens opus  pentru cuvântul „începe”  este: 

a)  fuge;      b)  termină;    c)  scrie;    d)  râde;    e) porneşte.   

  

     3.   Uneşte  cuvintele  cu  înţeles  asemănător:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dificil 

 

viclean 

 

inamic 

 

darnic 

 

glăsuieşte 

 

 

 

 

prefăcut 

         

          rosteşte 

 

greu 

 

duşman 

 

generos 
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       4. Eu spun una, tu spui mai multe: 

                                                          

                  poienită -                                                        

 

                   drumeţie -       

 

                    ciupercă -                                                        

 

                    ghindă - 

5. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul „sare” să aibă sensuri diferite. 

  

  

  

  

  

  

 

     6.  Completează  grupul de litere care lipseşte din următoarele  cuvinte: 

   ____ reaşă ____ rafă ure ____ ___ meni ___ngaşe        

    

   ar  ___nt                   ____ brit                 ____tuţe               ___ r___na          ve____ 

 

7.   Completează cu „â” sau „î”: 

  ____nt ___mplare           ___  nc ___ntat ____nger v ___nt 

 

  posomor ___t                  Rom ___nia   p___ine hotăr ____ 

 

8. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare: 

 Alina merge în parc Se plimbă liniştită pe alei Deodată apare Georgică El spune 

  Alina observi fluturii care zburdă fericiţi printre florile parfumate 

  Ce frumoşi suntrăspunde fetiţa 
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SUBIECTUL  AL  III -LEA                                                              

 

1.  Citeşte  cu  atenţie textul  de mai jos: 

       „Într-o zi, pisica a întâlnit-o în pădure pe cumătra vulpe. La început, s-a speriat puţin, ştiind 

că vulpea este atât de renumită pentru isteţimea ei. Apoi a salutat-o  pe un ton prietenos: 

- Bună ziua, doamnă vulpe! Ce mai faci? 

-Cum de îndrăzneşti să îmi vorbeşti, pisică nepricepută? zise vulpea, îngâmfată peste 

măsură. 

        Modestă, pisica i-a răspuns că se pricepe doar să-şi apere viaţa. Atunci când aleargă câinii 

după ea, sare iute într-un copac. 

       - Eu am un sac plin cu şiretlicuri! Ele mă ajută în orice situaţie! se lăudă vulpea. 

        Chiar atunci însă, dintr-un tufiş, se ivi un vânător însoţit de câinii ce nu-i lăsau nicio cale de 

scăpare. 

      De pe o ramură, pisica strigă la vulpe, râzând: 

      - Deschide sacul tău cel fermecat! Numai el te mai poate salva!”       

                                                                    ( „Vulpea şi pisica”) 

2. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 

  a)  Pisica s-a întâlnit în pădure cu lupul.                                      ............. 

 

  b)  Vulpea era renumită pentru isteţimea ei.                                 .............. 

 

  c)  Vulpea  s-a lăudat că are un sac plin cu gâşte.                        ............... 

  

  d)  Dintr-un tufiş  s-a  ivit un vânător  însoţit de câini.                  .............. 

 

  e)  Pisica  a sărit sprintenă într-un copac.                                      ............... 

 

3. Cum crezi că s-a sfârşit întâmplarea?  
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Descriptori de performanaţă 

SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

S1 I1 Scrie după dictare cu 

sprijin în scrierea grupurilor 

de litere şi a semnelor de 

punctuaţie 

I1 Scrie după dictare cu unele 

greşeli în scrierea grupurilor 

de litere şi semne de 

punctuaţie 

I1 Scrie corect după dictare 

textul 

S1 I2 Răspunde la  întrebări 

cu greşeli de scriere/exprimare 

I2 Răspunde corect la o 

întrebare 

I2 Răspunde corect la cele 2 

întrebări 

S1 I3 Identifică în textul dictat 

1-3 cuvinte ce respectă cerinţa 

I3 Identifică în textul dictat 3-

5 cuvinte ce respectă cerinţa 

I3 Identifică în textul dictat 6 

cuvinte ce respectă cerinţa 

S2 I1 Găseşte numărul de 

cuvinte al propoziţiei cu sprijin 

I1 Găseşte numărul de cuvinte 

al propoziţiei cu unele ezitări 

I1 Găseşte numărul corect de 

cuvinte al propoziţiei 

S2 I2 Găseşte cuvântul cu sens 

opus cu întrebări ajutătoare  

I2 Găseşte cuvântul cu sens 

opus cu unele ezitări 

I2 Găseşte corect cuvântul cu 

sens opus  

S2 I3 Realizează 1-2 

corespondenţe 

I3 Realizează 3-4 

corespondenţe 

I3 Realizează 5  corespondenţe 

S2 I4 Precizează pluralul a 1-2 

cuvinte date 

I4 Precizează pluralul a 2-3 

cuvinte date 

I4 Precizează pluralul a 4 

cuvinte date 

S2 I5 Formulează un enunţ 

corect 

I5 Formulează 2 enunţuri cu 

greşeli de scriere 

I5 Formulează 2 enunţuri 

corecte şi încercuieşte cuvântul 

S2 I6 Completează cu grupuri 

de litere potrivite 3-5 cuvinte 

I6 Completează cu grupuri de 

litere potrivite 6-8 cuvinte 

I6 Completează cu grupuri de 

litere potrivite 9-10 cuvinte 

S2 I7 Marchează litera potrivită 

în 3-4 situaţii propuse 

I7 Marchează litera potrivită în 

5-6 situaţii propuse 

I7 Marchează litera potrivită în 

7-8 situaţii propuse 

S2 I8 Scrie 3-5 semne de 

punctuaţie potrivite 

I8 Scrie 6-8 semne de 

punctuaţie potrivite 

I8 Scrie 9-10 semne de 

punctuaţie potrivite 

S3 I1 Citeşte fragmente, 

silabisind cuvintele, cu ezitări 

sau fără a respecta semnele 

de punctuaţie existente 

I1 Citeşte fragmente cu unele 

omisiuni, înlocuiri, cu unele 

cu ezitări respectând semnele 

de punctuaţie existente 

I1 Citeşte fragmente corect, 

cursiv şi expresiv 

S3 I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 1-2 

situaţii 

I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 3-4 

situaţii 

I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 

toate cele 5 situaţii 

S3 I3 Formulează răspunsul 

cu unele greşeli de exprimare 

şi scriere defectuoasă 

I3 Formulează logic sfârşitul 

întâmplării scriind răspunsul 

cu unele greşeli  

I3 Formulează logic un sfârşit 

al  întâmplării scriind 

răspunsul corect 
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REZULTATE OBŢINUTE 

NR. 

CRT. 

NUMELE S1 

I.1 

S1 

I.2 

S1 

I.3. 

S2 

I.1 

S2 

I.2 

S2 

I.3 

S2 

1.4 

S2 

I.5 

S2 

I.6 

S2 

I.7 

S2 

I.8 

S3 

I.1 

S3 

I.2 

S3 

I.3 

REZ. 

FINAL 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

 

Realizarea obiectivelor: 

 Subiectul I  Subiectul II Subiectul III 

NR. 

OBIECTIV 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

Nr. 

elevi 

care l-

au 

realizat 

FB 

              

B 

S 

I 
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Aprecierea cu calificative; 

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 

 

Nr. elevi 

    

 

      Greşeli frecvente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

      Măsuri ameliorative: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


