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CLASA A II-A 

 

Profesor pentru învăţământul primar, SPIRIDON GABRIELA 

  Şcoala Gimnazială „Mareşal Alexandru Averescu”  Adjud, jud. Vrancea  

 

 

SUBIECTUL I  

Citește cu atenție textul următor: 

 

Într-o zi, un ceasornicar bătrân găsi un ceas, cu limbile de aur și cifrele din pietre 

scumpe. 

Pe vremea aceea, în fiecare ceas locuia un pitic, care măsura timpul. Ceasornicarul privi 

atent, dar văzu că ceasul găsit nu funcționa. Nu avea pitic. Ceasornicarul îi puse un pitic, îl 

repară și îl așeză în vitrină. 

Văzându-l, împăratul l-a cumpărat și l-a dus la palat. De atunci, un lucru ciudat se 

întâmplă. 

Dacă venea câte un boier să se plângă, împăratul îi spunea: 

─Îți dau voie să vorbești o oră! 

 Ceasul, însă, arăta repede că ora trecuse și boierul pleca supărat, fără să spună nimic. 

 Dacă venea un sărman, împăratul îi spunea: 

─Îți dau voie să vorbești o clipă! 

Și clipa nu se mai sfârșea, iar sărmanul spunea tot ce avea pe inimă. 

Boierii s-au supărat și i-au spus împăratului că ceasul nu merge bine. Împăratul îi porunci 

ceasornicarului să repare ceasul. Bătrânul scoase piticul din ceas și acesta îi spuse: 

─Meștere, inima mea ține cu sărmanii. Pun ceasul să meargă mai repede sau mai încet, 

după cum simt eu. 

Atunci, ceasornicarul a construit un pitic din fier, fără inimă, care să măsoare timpul. 

Împăratul a adus noul ceas la palat și din nou vorbiră boierii câte o oră , iar nevoiașii câte o clipă. 

( Povestea ceasului cu inimă, adaptare după Vladimir Colin) 

SUBIECTUL I – Înțelegerea textului  

1. Răspunde în scris la următoarele întrebări:  

Cine a reparat ceasul? 



Ce rol aveau piticii care locuiau în ceasuri? 

Din ce cauză plecau boierii supărați de la palat? 

De ce i-a poruncit împăratul ceasornicarului să repare ceasul? 

De ce piticul cu inimă măsura timpul altfel decât piticul din fier? 

 

2. Notează două acțiuni ale ceasornicarului ca să vândă ceasul. 

3. Scrie câte un  cuvânt  cu sens  asemănător  pentru următoarele cuvinte/ expresii:  

 locuia, să vorbești, sărman, nu se mai sfârșea, nevoiașii; 

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru cele subliniate în text. 

 

5. Găsește întrebarea potrivită pentru următorul răspuns: Bătrânul scoase piticul din ceas. 

 

6. În ultimul enunț sunt ____ cuvinte formate dintr- o silabă. 

 

7. Ordonează alfabetic următoarele cuvinte:  

vitrină,  împăratul, ceasornicar, repede, pitic, funcționa, pietre;      

 

SUBIECTUL AL II-lea – Elemente de construcție a comunicării   

 

1. Alcătuiește trei enunțuri folosind cuvintele scrise îngroșat în text. 

2. Desparte în silabe cinci cuvinte, la alegere, din text, care conţin grupurile de litere 

învăţate. 

3. a)  Formulează un enunț în care cuvântul ,,dar” să aibă alt sens decât cel din text.  

b) Alcătuieşte  un enunţ  în care ,,într-o” să fie situat în interiorul unei propoziţii 

exclamative. 

c)  Formulează câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele: la, l-a. 

4. a) Cuvântul ,, ceasornicar” are _____ vocale şi ______ consoane. 

b) Găsește, în text, cuvinte care respectă următoarele construcții: VCVCV, 

CVCCVCVC, VCCVCVCVC. 

c) Scrie numărul de silabe, sunete și litere pentru cuvintele: cifrele,  simt, merge, 

ceasornicar. 



SUBIECTUL AL III-LEA – Scriere imaginativă 

Imaginați- vă un alt final, continuând povestirea de mai sus cu încă două alineate 

(minimum 6 rânduri). 

La elaborarea textului, se va avea în vedere: 

➢ Exprimare coerentă, cu înţeles;  respectarea cerinței   

➢ Ordonarea propoziţiilor într-un text   

➢ Aşezarea corectă în pagină   

➢ Evitarea repetiţiilor   

➢ Scrierea fără omisiuni /adăugiri /inversiuni de litere în cadrul cuvintelor, scrierea 

cuvintelor cu majusculă  

➢ Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie   



BAREM DE CORECTARE 

 

SUBIECTUL I – 30 p  

1.  Răspuns în scris,  prin  propoziţii:       

a) Un ceasornicar bătrân a reparat ceasul.-2p 

b) Piticii care locuiau în ceasuri  aveau rolul de a măsura timpul.- 2p 

c) Boierii plecau supărați de la palat deoarece ceasul arăta repede că ora trecuse.-2p 

d) Împăratul i-a poruncit ceasornicarului să repare ceasul pentru că boierii i-au spus că 

ceasul nu merge bine – 2p 

e) Piticul cu inimă măsura  timpul altfel decât piticul din fier deoarece inima lui ținea cu 

sărmanii. – 2p     

(Se va scădea câte 1 p  dacă răspunsul este incomplet.) 

2.   îi puse un pitic, îl repară….( îl așeză în vitrină)   2 X 0,50 p=1 p  

3.  locuia = trăia 

    să vorbești= să spui= să grăiești= să zici 

    sărman= sărac= amărât 

    nu se mai sfârșea= nu se mai termina 

    nevoiașii= săracii 5 X 1 p= 5 p 

4.  bătrân ≠ tânăr 

   a  cumpărat  ≠ a vândut 

   să plângă ≠ să râdă 

   sărman ≠  bogat 

   să repare ≠ să strice       5 X 1 p= 5 p 

5.  Cine scoase piticul din ceas?/ Ce scoase bătrânul din ceas? –      1 p  

6.  9 cuvinte         9 x 0, 5 p = 4, 5 p 

7.  ceasornicar, funcționa, împăratul, pietre, pitic, repede, vitrină;   7 x 0, 5 p = 3, 5 p 

SUBIECTUL al  II- lea – 35 p  

1. Scrierea a  trei enunţuri corecte                    -3 x 2 p = 6 p 

2. Cuvintele ar putea fi : 

cea- sor- ni- car, ceas, ci- fre- le, a- ce- ea,, cea- sul, a- tunci, ciu- dat, cea- sor- ni- ca- rul    

                                                                                                     5 X 1 p= 5 p 



3.  a)   alt înţeles al cuvântului „dar”:  Ex: De ziua lui a primit un dar minunat.    - 3 p  

    b)  propoziție  -1,1 p +  semnul exclamării- 1 p           - 2,1 p  

     c) scrierea a  două enunţuri corecte din punct de vedere gramatical.     - 4 x 2 p = 8 p 

4. a)  5 vocale, 6 consoane           1,10 p (câte 0,10 p/ situaţie) 

    b)  inima, sărmanul, împăratul ( sau alte variante)      3 X 1p=3 p 

    c )  ci-fre-le, 7  litere, 7 sunete   

simt, 4 litere, 4 sunete   

mer- ge, 5 litere, 5 sunete                4,80p (câte 0,40 pe situație) 

cea- sor- ni- car, 11 litere,10 sunete   

 

SUBIECTUL al III- lea – 25 p 

1. Exprimare coerentă, cu înţeles;  respectarea cerinței  5p 

2. Ordonarea propoziţiilor într-un text  6p  

3. Aşezarea corectă în pagină  4p 

4. Evitarea repetiţiilor  2p 

5. Scrierea fără omisiuni/adăugiri /inversiuni de litere în cadrul cuvintelor, scrierea cuvintelor cu 

majusculă 4p 

6. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie  4p 

- Se scad câte 0,10 p pentru fiecare cuvânt scris greşit; 

- Se scad câte 0,10 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris sau s-a 

folosit greşit; 

- Se scad 2 p dacă nu se respectă întocmai cerinţa dată;  

➢ fie nu se compune un text, ci alcătuieşte propoziţii disparate, care nu pot fi 

înglobate într-un text; 

- Se scad 0,25p dacă lipsesc spaţiile pentru alineat; 

- Se scad 0,50 p dacă scrisul conţine ştersături sau tăieturi/ îngroşări. 

   Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


