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Numele și prenumele elevului:       Data: 

………………………………….        

Test de evaluare (sumativă) 

Clasa a II-a 

Profesor-educator Petrescu Gabriela 

                                                                      C.S.E.I.”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin 

1. Item cu alegere duală: 

Notează cu A, dacă enunțul este adevărat și cu F, dacă enunțul este fals. 

Ghiocelul vestește sosirea primăverii.      

Anul școlar începe în luna decembrie.      

Moș Crăciun sosește în luna ianuarie.      

 

2. Item cu alegere multiplă: 

Subliniază cuvântul sau expresia care nu are același înțeles cu cuvântul dat: 

Văzduh = aer, zare, suflet, cer, depărtare 

Casă = imobil, locuință, domiciliu, turmă, cămin 

Neastâmpărat = neliniștit, obraznic, cuminte, agitat 

A străbate = a parcurge, a cutreiera, a lovi, a traversa 

 

3. Item de tip pereche: 

Unește cu o linie cuvintele care au sens asemănător din cele două coloane : 

codru     bucuros 

vesel     dificil 

greu     fiu 

fecior     pădure 
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4. Item cu răspuns scurt: 

Citește textul: “În grădina bunicilor mei, eu am găsit un melc. Era mic, drăgălaș, cu cochilia lui 

maroniu-roșcată. La început, s-a speriat de mine. A scos cornițele, care sunt ochii săi, și a pipăit 

locul. Casa sa este cel mai bun scut împotriva dușmanilor. Melcul este fricos și se mișcă lent.” 

Scrie pe spațiul punctat câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate: 

………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………............................................................................ 

5. Item cu răspuns de completare:  

Scrie semnele de punctuație corespunzătoare: 

Cecilia și Andra sunt bune prietene      Ele iubesc mult florile     

Zilele trecute au văzut o expoziție de flori      

     Ce sunt acestea     Celia      

     Andra      acestea sunt frezii      

     Cât sunt de frumoase 

6. Item de tip întrebări structurate: 

Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a putea răspunde la întrebări. 

“Vă spun ca să știți și voi: cuvintele care îmi trebuie pentru povești le scot din călimară. 

Într-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. Tot ciocănind disperat în sticlă cu penița, din 

călimară ieșiră cuvintele: Politețe, Hărnicie, Prietenie. 

-Hai, spune-ne ce cauți! 

 -Îl caut pe “Nu”. Fără el nu pot termina povestea.  

-Pe “Nu”? L-a luat o fetiță în brațe și nu-i mai dă drumul.” 

(“Fetița care l-a luat pe NU în brațe”,de Octav Pancu-Iași) 
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Cerințe: 

a) Autorul textului este: 

1.Octav Pancu     2.Ion Creangă 

3.Christian Andersen    4.Octav Pancu-Iași 

b) Ai numărat: 

1. 4 alineate     3. 5 alineate 

2. 3 alineate     4. 6 alineate 

c) Scriitorul scoate cuvintele care îi trebuie pentru povești din: 

1. tolbă                2. cerneală 

3. călimară     4. carte 

 d) Cuvântul “Nu” a fost luat de: 

1. scriitor     2. bunica 

3. o fetiță     4. călimară 

7. Item de tip rezolvare de probleme: 

Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri: (sunt legate de textul de mai sus) 

1)…………………………………………………………………………………… 

Scriitorul scoate cuvintele din călimară. 

2)…………………………………………………………………………………….. 

Din călimară, nu a vrut să iasă cuvântul “Nu” 

3)…………………………………………………………………………………… 

Pe “Nu” l-a luat o fetiță. 

8.Item de tip eseu structurat: 

Alcătuiește un text despre primăvară de cel mult 8 rânduri, în care să folosești: 
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-cuvintele: gâzele, copacii, grădinile; 

-două expresii despre primăvară (să fie subliniate în text); 

-semnele de punctuație învățate: virgula, două puncte, punctul, semnul întrebării, semnul 

exclamării și linia de dialog; 

-găsește un titlu potrivit 

Descriptori de performanță 

 FB B S 

Itemul 1 -stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru cei 3 itemi  

-stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru 2 itemi 

-stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru  un item 

Itemul 2 -alege cuvântul sau 

expresia nepotrivită pentru 

4 cuvinte date 

-alege cuvântul sau expresia 

nepotrivită pentru 2-3 

cuvinte date 

-alege cuvântul sau 

expresia nepotrivită pentru 

1-2 cuvinte date 

Itemul 3 -potrivește 4 cuvinte cu 

sinonimele lor 

-potrivește 3 cuvinte cu 

sinonimele lor 

-potrivește 2 cuvinte cu 

sinonimele lor 

Itemul 4 -găsește sinonimele pentru 

4-5 cuvinte subliniate 

-găsește sinonimele pentru 

2-3 cuvinte subliniate 

-găsește sinonimele pentru 

2 cuvinte subliniate 

Itemul 5 -scrie corect 10-11 semne 

de punctuație necesare 

-scrie corect 7-9 semne de 

punctuație necesare 

-scrie corect 5-6 semne de 

punctuație necesare 

Itemul 6 -încercuiește varianta 

corectă pentru cei 4 itemi 

-încercuiește varianta 

corectă pentru 2-3 itemi 

-încercuiește varianta 

corectă pentru 1-2 itemi 

Itemul 7 -formulează corect 

întrebările pentru 3 

răspunsuri date 

-formulează corect 

întrebările pentru 2 

răspunsuri date 

-formulează corect 

întrebarea pentru un 

răspuns dat 

Itemul 8 -alcătuiește textul, 

respectând toate cerințele, 

cu foarte puține greșeli de 

exprimare 

-alcătuiește textul, 

respectând toate cerințele, 

dar cu greșeli de scriere sau 

cu omisiuni 

-alcătuiește textul, 

respectând 1-2 din 

cerințele formulate, cu 

greșeli de exprimare și de 

punctuație 

 


