
 

 

 

Citește cu atenție următorul text pentru rezolvarea cerințelor date: 

        Puiul de vrăbiuţă stă singur în cuib. Îi este urât. Până se întoarce mama, mişcă 

intens din aripioare. Vrea să-şi ia cât mai repede zborul. Arde de nerăbdare să vadă 

cerul şi soarele. De aici, din arbore, nu zăreşte decât un mic petic azuriu. În fiecare 

dimineaţă vin să-l salute câteva raze şi aceasta e tot ce ştie el despre soare şi cer. 

        Frunzele îi şoptesc ceva, puiul nu înţelege nimic, dar şoapta lor îl face să uite 

de singurătate. Uneori până la cuib zboară o buburuză mică, pântecoasă, îmbrăcată 

în haină roşie cu picăţele negre, care de fiecare dată îi ţine de urât, îi povesteşte o 

mulţime de lucruri hazlii. Astăzi e ziua când va veni buburuza. Trebuie să facă 

ordine, nu e corect să-ţi întâmpini prietenii într-o locuinţă neprimenită. 

        Şi iată că buburuza bate la uşă: 

        – Bună dimineaţa!  Cum ai dormit? Aripioarele îţi sunt pregătite de zbor? 

        – Încă nu, răspunde mica vrăbiuţă. De dormit, însă, am dormit bine. Doar că 

am visat un vis ciudat… Se făcea că zburam împreună cu un frate, hăt până-n bolta 

cerească. Brusc aripioarele mi-au cedat, am ameţit, era cât pe ce să cad. Noroc că 

în vis m-a sprijinit frăţiorul… Eh, oftează puiul, de ce toată lumea are fraţi, doar eu 

sunt singur-singurel pe lume? 

                                                                           ( Puiul de vrăbiuță- Emilia Plugaru) 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE 
ELEVULUI 

 

UNITATEA DE 
INVĂȚĂMÂNT 

 

PROFESOR  
ÎNDRUMĂTOR 

 

Școala Gimnazială Nr.11 Botoșani 

Concurs Interjudețean 

” START SPRE PERFORMANȚĂ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba şi literatura română 

clasa a II-a 21.V.2022 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru - 90 min. 

Se acordă din oficiu 10 p. 



 

 

SUBIECTUL I- 30 p ( 6 x 5p) 

1. Precizează: 

a) Titlul și autorul textului_____________________________________________ 

________________________________________________________________  

b) Personajele textului________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Încercuiește varianta corectă de răspuns: 

a) Buburuza îi șoptește ceva și puiul nu înțelege nimic. 

b) Buburuza îi povestește puiului de vrăbiuță o mulțime de lucruri hazlii. 

c) În vis buburuza o sprijină pe mica vrăbiuță. 

 

3. Completează următoarele enunțuri cu informații din text: 

a) În fiecare dimineață ________________________________________________ 

________________________________________________________________ . 

 

b) Puiul de vrăbiuță oftează pentru că_____________________________________ 

________________________________________________________________ . 

 

4. Ce înfățișare are prietena care va veni în vizită? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ . 

 

5. Transcrie din textul dat vorbele pe care buburuza i le adresează vrăbiuței. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Textul  are _____________ alineate. 

 

 

 



 

 

SUBIECTUL II- 30 p ( 6 x 5p) 

1.  Găsește cuvinte cu înțeles asemănător: 

arbore -  ___________________________ 

zărește - ___________________________ 

hazlii - ____________________________ 

prieteni - ___________________________ 

locuință- ___________________________ 

 

2. a) Alcătuiește un enunț în care cuvântul „roșie” să aibă alt sens decât cel din text. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b)Despărțiți în silabe următoarele cuvinte: 

șoapta- __________________________ 

cuib- ____________________________ 

prietenii- _________________________ 

 

3.  Transformă după model: 

cuib -  cuiburi   

frate - ________________________________________ 

arbore- _______________________________________ 

dimineață- ____________________________________ 

buburuză - ____________________________________ 

prietenă- ______________________________________               

4. Alcătuiește câte un enunț folosind următoarele  cuvinte:  „sa” și „ s-a”. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Completează următorul text cu semne de punctuație corespunzătoare: 

Vulpea și cocorul au legat prietenie       Într-o zi vulpea spuse         

        Dragă cumetre       n-ai vrea să vii la mine să te ospătez        

         

 

6. Completează expresiile, scriind cuvinte potrivite: 

fricos ca _________________________ 

 

____________________ ca macul 

 

 



 

 

 

 

SUBIECTUL III 30 p 

 

 Scrie un text ( 5 – 7 rânduri) , ajutându-te de întrebările de mai jos. Găsește 

un titlul potrivit. 

 

 Cine este  și ce făcea Mihai? 

 Cum a descoperit mașina zburătoare? 

 Unde l-a dus aparatul zburător? 

 Ce a văzut în călătoria sa? 

 Cum s-a simțit în această aventură? 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Barem de corectare 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

CLASA a II-a 

 

SUBIECTUL I – 30 p 

1.a)   ... „ Puiul de vrăbiuță” de Emilia Plugaru.      2 x 1 p = 2p  

    b)   ... puiul, frunzele și buburuza.              3 x 1p = 3 p  

 

 

              2. b) Buburuza îi povestește puiului de vrăbiuță o mulțime de lucruri hazlii.- 5p 

       3. a) În fiecare dimineaţă vin să-l salute câteva raze şi aceasta e tot ce ştie el 

despre soare şi cer.- 2,5 p 

            b) Puiul de vrăbiuță oftează pentru că nu are frați. ( sau variante similare)- 

2,5p 

        4. ...buburuză mică, pântecoasă, îmbrăcată în haină roşie cu picăţele negre.- 5p 

  - răspuns parțial corect ( 2 însușiri) – 2,5 p 

                5.        „ – Bună dimineaţa! Cum ai dormit? Aripioarele îţi sunt pregătite de 

zbor?”- 5 p  

                               - 3 enunțuri x 1p= 3p 

                               - 5 semne de punctuație x 0, 40p = 2p 

       6.       5 alineate= 5 p 

Punctaj maxim sau zero puncte pt. orice variantă de răspuns greșit! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUBIECTUL II- 30 p 

1. 5 cuvinte x 1p =  5p 

copac, privește, distractive, amici, casă ( sau alte variante corecte) 

 

2. a) Mănânc o roșie gustoasă. ( sau orice exemplu corect) – 2p 

b) 3 cuvinte x 1p – 3p 

    șoap-ta, cuib,  pri – e – te - nii 

 

  

3. 5 cuvinte x 1p = 5p 

frați, arbori, dimineți, buburuze, prietene 

 

4. 2 enunțuri x 2,5 =5p 

Alcătuiește corect câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele date: sa, s-a. 

 

5. 5 semne de punctuație x 1 p = 5 p 

 

6. 2 cuvinte x 2,5p = 5p 

fricos ca iepurele 

roșu ca macu 

Sau orice altă variantă posibilă. 

 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL III – 30 p 

- Scrierea corectă a cuvintelor………..10 p ( omiteri/adăugiri de litere, ortograme…..0,2p) 

- Exprimare coerentă, cu înțeles, concisă………..5p 

- Așezarea în pagină…………………..3p 

- Respectarea cerinței ............................................3p 

- Respectarea numărului minim de rânduri............2p 

- Originalitate……………………………………5p 

- Alegerea unui titlu potrivit…………………….2p 

 

 

SE VOR ACORDA 10 PUNCTE DIN OFICIU! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


