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Citește cu atenție textul, apoi răspunde la următoarele cerinţe: 

          „La poalele unui munte uriaş, trăia într-o colibă bătrânul Tunet. El avea trei 

fii. Cel mai mare era Soarele, un flăcău înalt ca bradul, cu ochii verzi ca iarba. 

Părul auriu îi cădea în valuri pe umerii largi şi îi îmbrăca faţa bucălată. Era darnic 

şi blând cu cei din jur.  

          Fiul mijlociu, Focul, era curajos şi puternic, de statură potrivită, cu umeri 

vânjoşi şi părul roşu ca macul. 

          Luna, o mândreţe de fată, era fiica cea mică a bătrânului Tunet. Avea ochii 

albaştri, iar părul îi atârna până la brâu. 

         Tatăl-Tunet se hotărî într-o zi să-şi încerce copiii. Îşi schimbă înfăţişarea şi 

începu să strige către ei: 

         -Mergeţi acasă! Peste tatăl vostru s-a abătut o nenorocire! 

         Soarele, fiul cel mare, începu să alerge. În urma lui se grăbea Focul, iar Luna, 

gândindu-se că fraţii mai mari ştiu ce au de făcut, îşi scoase proviziile din traistă şi 

începu să mănânce. După ce-şi potoli foamea, o luă uşurel spre casă. 

         Bătrânul Tunet îi aştepta în prag: 

         -O, Soare, tu eşti cel dintâi care te-ai gândit să-mi sari în ajutor, de aceea tu 

vei sta pe bolta cerului şi vei străluci în fiecare zi! 

        Când apăru şi Focul, tatăl îl întâmpină şi pe acesta la fel: 

        -Şi tu, fiul meu cel mijlociu, ai întârziat puţin. Te voi răsplăti şi pe tine. De azi 

înainte îi vei încălzi pe cei care suferă de frig! 

       Într-un târziu apăru şi Luna. Supărat, Tunetul porni s-o certe: 

       -Fiica mea cea mică, tu nu te-ai omorât să-mi sari în ajutor! De aceea tu vei 

străluci numai noaptea, fără să dai căldură oamenilor. Nimeni nu se va bucura de 

tine, precum se bucură de Soare şi Foc!”     

 

                                                                                   (Text adaptat, Trei fraţi ) 



                                 

I.       Răspunde la întrebări: 

     1.Care este titlul textului?  

     2. Cum se numeau cei trei fraţi?  

II.      Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: statură, înfăţişare, provizii. 

        

III . Găsește sensuri diferite ale cuvântului uriaş și folosește-le în enunţuri. 

           

IV . Scrie enunţuri cu următoarele cuvinte: sau, s-au,  nai, n-ai, naş, n-aş. 

 

V.  Transcrie corect textul:  

          Întro zi, tatăl tunet  hotărî să-şi încerce copi.Vroia să vadă cine î-l iubeşte: 

          El şi-a scimbat înfăţişarea! 

           

VI.  Completează şi transcrie enunţurile:  

           Fiul mijlociu.............................................părul roşu ca macul. 

          -O, Soare, tu eşti cel dintâi .............................vei străluci în fiecare zi! 

           Nimeni .....................de tine, precum ............................................!    

 

VII. Scrie un text creativ în care fiul cel mare al bătrânului Tunet trezeşte 

natura la viaţă.   

 

 În redactarea textului trebuie: 

• să dai un titlu potrivit; 

• să ai un conținut clar, logic; 

• să introduci cel puţin 3 (trei) expresii frumoase; 

• să respecți normele de ortografie, de punctuație și de încadrare în 

pagină. 

 

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii 

              Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 

               Timp de lucru – 90 minute 

                                    

                                                    Succes!                                                      



                                       

                                                  

                                                  BAREM DE CORECTARE 

                                         CLASA A II-A 

 

                               I. 2 x 5 puncte = 10 puncte  

 

 

II. 3 x 3 puncte = 9 puncte 

 

                              III. 2 x 4 puncte = 8 puncte 

 

IV.  1 x 6 = 6 puncte  

 

V. 8 x 2 puncte = 16 puncte 

 

             

                Într-o zi, tatăl Tunet  hotărî să-şi încerce copiii.Voia să vadă cine îl 

iubeşte. El şi-a schimbat înfăţişarea.  

           

 

                              VI. 3x2 puncte= 6 puncte           

       Fiul mijlociu, Focul, era curajos şi puternic, de statură potrivită, cu umeri 

vânjoşi şi părul roşu ca macul.  

        -O, Soare, tu eşti cel dintâi care te-ai gândit să-mi sari în ajutor, de aceea tu 

vei sta pe bolta cerului şi vei străluci în fiecare zi! 

        Nimeni nu se va bucura de tine, precum se bucură de Soare şi Foc!     

 

 

                              VII. 35 puncte:  

•  titlu potrivit = 2 puncte 

• are un conținut clar, logic = 12 puncte 

• respectă normele de ortografie, de punctuație = 10 puncte ( se depunctează fiecare 

greșeală cu 0,5 puncte ) 

• are cel puțin trei expresii frumoase  2x3= 6 

•  încadrarea în pagină = 5 puncte 

 

 

               Notă: Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 


