
 

 

 

 

 

               Concursul interjudeţean 

       ,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

                         08.04.2017  

             Clasa a II-a, Varianta 1 
Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

Timp de lucru:  2 ore 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I  

    Citește cu atenție textul următor: 

 

- Uite aici un grăunte de orz, dar să știi că este un bob diferit de cele pe care le 

găsești pe câmp și pe care-l mănâncă găinile. Ia-l și pune-l într-un ghiveci de flori și 

vei vedea ce se întâmplă. 

- Mulțumesc! spuse femeia și i-a dat zânei doisprezece bănuți, prețul pentru 

bobul de orz. 

Femeia s-a dus direct acasă, a sădit bobul de orz în ghiveci și imediat a 

răsărit o floare mare și frumoasă, ceva asemănător cu o lalea, dar avea petalele 

strânse de parcă ar fi fost îmbobocită. 

 -Este o floare foarte frumoasă! și-a spus femeia și a sărutat petalele roșii-aurii. 

 Și ce să vezi ... cum a sărutat femeia petalele, floarea s-a deschis și a putut 

vedea că este o lalea adevărată. Uitându-se mai bine văzu că în mijlocul ei ședea o 

fetiță gingașă și drăgălașă. Era o fetiță micuță, nu era mai înaltă de un deget și a 

numit-o Degețica. 

 
(Degețica, după Hans Christian Andersen) 

 

A. La exercițiile 1-6 încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect.  

 

1. Femeia a plătit pentru bobul de orz: 

a) doi bănuți          b) douăzeci de bănuți         c) doisprezece bănuți            d) douăzeci și doi de bănuți 

2. Floarea care a răsărit era: 

a)  o lalea              b) un ghiocel                      c) o orhidee                           d) o frezie 

3. În mijlocul florii era: 

a) o lalea cu petale roșii-aurii          b) o fetiță gingașă și drăgălașă      c) o lalea îmbobocită     d) o zână 

4. Seria corectă este: 

a) s-a deschis laleaoa sa       b) sa deschis laleaua s-a     c) s-a descis laleaua sa      d) s-a deschis laleaua sa 

5. Numele pe care femeia i l-a dat fetiței a fost: 

 a) Degețica            b) Maia                         c) Lalea                                     d) Zâna 

Numele și prenumele: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Clasa:___________________________ 

Şcoala:__________________________

_______________________________ 

Învățător:_______________________

_________________________ 

 



6. Alege propoziția scrisă corect! 

a) Floarea părea înbobocită.                                  b) Femeia a văzut ce s-a întîmplat.             

c) A pus grăuntele de orz într-un giveci de flori.    d) Era o fetiță gingașă și drăgălașă.                                                     

 

B. Scrie informația cerută, pe spațiile liniate. 

1. Rescrie propoziția scrisă îngroșat în textul de mai sus, înlocuind cuvintele subliniate cu altele 

având înțeles opus.         

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Scrie două întrebări al căror răspuns să se regăsească în textul dat. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Femeia, numită Marta, este fericită. Scrie, pe spațiul dat, un bilet prin care îi mulțumește zânei 

pentru grăuntele oferit.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Partea a II-a 

                Degețica te provoacă la un concurs de matematică. Rezolvă cu atenție exercițiile propuse, 

respectând cerințele date,  și vei fi un campion. 

       A.  La exercițiile 1-6  încercuiește răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

1. Degețica ajunge în Împărăția florilor. Zânele cu numere pare cuprinse între 13 și 20 îi aduc 

cadouri. Câte daruri primește Degețica? 

a) 4                              b) 3                              c) 8                                   d) 6 

2. Prințul îi oferă coroana, dar Degețica trebuie să afle de câte ori este mai mare suma cifrelor 

numerelor impare până la zece decât cel mai mare număr impar mai mic decât 7? 

a)  6                                  b) 4                             c) 7                                   d) 5 



3. Degețica a primit 3 punguțe în care erau câte 2 cutii, iar în fiecare cutie a găsit câte 3 coliere. Câte 

coliere a primit Degețica? 

a)  6 coliere                      b) 9 coliere                c)  18 coliere                     d) 15 coliere 

4. Degețica și prințul au împreună 36 de ani. Câți ani vor avea împreună peste 4 ani? 

a) 40                             b) 44                          c)  38                                 d) 42 

5.  La nunta celor doi, au venit de 3 ori mai multe perechi de nași decât diferența vecinilor unui 

număr oarecare. Câte perechi de nași au avut Degețica și prințul? 

a)  6                              b) 12                            c)  10                               d) 8 

6. Degețica s-a gândit ca fiecare zână să primească un dar din partea lor. Știind că au fost  daruri un 

număr care reprezintă triplul jumătății numărului 18 la care a mai adăugat sfertul dublului 

numărului 6, află câte zâne au fost. 

a)  30                               b) 27                              c) 3                                d) 40 

B. Rezolvă sarcina conform cerinței. 

 

1. Degețica se gândește la un număr. După ce îl scade din cel mai mic număr impar mai mare decât 

20 obține cel mai mic număr par cu două cifre diferite. La ce număr s-a gândit fetița? 

 

 

2. În poiana unde a ajuns Degețica sunt zambile, ghiocei și lalele. Știind că 67 nu sunt lalele, 

zambilele reprezintă un număr de 3 ori mai mare decât cel mai mare număr impar de o  cifră și 

sunt cu 6 mai puține decât lalele, află câte flori sunt în poiană. 

 

 

3. Degețica vrea să îi mulțumească mamei sale. Cu ajutorul aripilor primite de la o zână, ea vrea să 

zboare până la casa mamei. Ea zboară câte 6 ore și apoi se odihnește câte 2 ore. Știind că a făcut de 

4 ori popas și că drumul de la ultimul popas pănă la casa mamei sale a durat 6 ore, află câte ore a 

făcut pe drum? 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

Concursul judeţean ,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

08. 04. 2017  

BAREM DE CORECTARE 

Clasa a II-a 

Varianta 1 

 

Partea I – 45 de puncte 

A. 6 x 5 p=30p 

Item 1 2 3 4 5 6 

Răspuns  c a b d a d 

B. 

 

Item 1 2 3 

Punctaj 4 x 1 punct 2 x 3 puncte 5 x1 punct 

Răspuns  mare și frumoasă – mică și 

urâtă 

strânse- desfăcute 

îmbobocită= înflorită, ofilită 

Se acceptă oricare alt 

răspuns corect. 

Ce a făcut femeia cu 

bobul de orz? 

Cum era floarea? 

 

• formula de început; 

• conținutul; 

• scrierea corectă a cuvintelor; 

•semnele de punctuație; 

•complexitate/originalitate. 

 

Partea a II-a – 45 de puncte 

A. 6 x 5 p =30p    

 

 

B. 

Item 1 2 3 

Punctaj 3 x 1 punct 4 x1,5 puncte 3 x2 puncte 

Răspuns  21 – a = 10 

a = 21-10 

a = 11 

Zambile + ghiocei = 67 

3 x 9 = 27 (zambile) 

27  + 6 = 33 (lalele) 

67 + 33 = 100 (flori) 

6 + 2 = 8 

8 x 4 = 32 

32 + 6 = 38 (ore drumul) 

 

 

 

 

 

                                                                               10 puncte din oficiu 

 

 
 

 

 

Item 1 2 3 4 5 6 

Răspuns  b d c b a a 


