
 

 

 

                                  (probă de evaluare) 

     Prof. înv. primar Barcan Carmen – Mihaela 

     Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

Clasa a II-a 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu pentru aspectul scrisului şi 

acurateţea lucrării. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

PARTEA I – 55 puncte 

A. Înţeleg ce citesc!  - 30 p. 

 

1. Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 

 „Tudorel era un ciobănaş de vreo zece anişori. Prin isteţime, el scăpase de multe ori oile satului 

din ghearele lupilor. 

 Moşul din pădure l-a chemat la el, în peşteră şi l-a poftit să-şi aleagă tot ce doreşte din bogăţiile 

adunate acolo. 

- Ceea ce doreşti va fi al tău! 

- Cer doar fluierul acesta , pentru a-mi strânge oile... 

- Să trăieşti, băiatul moşului! i-a spus vrăjitorul cel bun. E un fluier din vechime şi e fermecat. 

Păstrează-l sănătos!” 

        (Victor Eftimiu, Fluierul fermecat) 

Răspunde corect la următoarele întrebări: 

a) Care este titlul textului? (5 p) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

b) Care este autorul textului? (5 p) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

c) Care sunt personajele textului? (5 p) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

d) Ce a primit Tudorel de la vrăjitor? (5 p) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

e) Câte alineate conţine textul? (5 p) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

2. Citeşte fragmentele următoare. Scrie în casetă numele personajului din fiecare fragment citit. (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ştiu să scriu corect! – 25 p.  

 

3. Aşază cuvintele în ordine, pentru a forma propoziţii: (10 p) 

 

 

 

  

 

 

 

4. Separă cuvintele şi scrie propoziţiile obţinute: (10 p) 

         Toamnaaadusroadebogate. 

 
 

 Soareleseascundeînspatelenorilor. 

 

 

5. Completează enunţurile cu ajutorul cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un: (5 p) 

 Andrei a decupat poze .......................... carte de poveşti. 

 .......................... zi, am hotărât să plantez nişte flori. 

 Vrăjitorul a început să cânte ................................ nai fermecat. 

 .......................... târziu, a sosit şi autobuzul în staţie. 

„Iaca şi baba venea, nu ştiu de unde. 

- Moşule, zise ea ruşinată, dă-mi şi mie nişte galbeni!” 
 

„Avea doi galbeni. Voia să îşi cumpere încălţări. Mergea 

zgribulit şi speriat.” 
 

„- Îmi daţi şi mie câteva alune, ca să am şi eu ce mânca la 

iarnă? întrebă ariciul. 

- Ei, dacă te-ai plimbat toată vara, poţi să dormi toată 

iarna! Noi nu îţi dăm alune! au strigat veveriţele râzând. 

Lenea nu aduce nimic bun!”. 

 

 

 
„Un vânt rece de toamnă legăna frunzele copacilor. 

Vrăbiuţa stătea zgribulită pe o ramură de cireş.” 

cu suflă vântul putere rece 

grei cad pe stropi pământ ploaie de 



PARTEA A II - A – Ştiu mai mult! (15 puncte) 

 

6. Formulează întrebări pentru răspunsurile date: 

a) - ............................................................................................. 

- Vântul împrăştie frunzele pe poteci. 

 

b) - ............................................................................................. 

- Norii au culoarea cenuşie. 

 

c) - ............................................................................................. 

- Pe câmp, tremură porumbul. 

 

PARTEA A III - A – Micul scriitor (20 puncte) 

 

7. Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare dintre următoarele cuvinte: livada, provizii, cenuşii. 

Atenţie: nu schimba forma cuvântului! (10 p) 

 

 

 

8. Formulează câte un mesaj despre: (10 p) 

 prietenul tău cel mai bun 

 

 ce îţi place să faci în timpul tău liber 

  

  


