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Concursul Judeţean 

„UNIVERSUL CUVINTELOR” 

14. 12. 2019 

Clasa a II-a 

Varianta 1 

Notă  Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu.    

 

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă sarcinile date mai jos.  

 

“Era Crăciunul. Peste noapte se așternuse în pădure un strat gros de zăpadă, iar 

animalele își croiau cu greu drumul prin el, adâncindu-se în nămeți când se duceau să caute de 

mâncare.  

Micul pui de mistreț scormonea și el prin zăpadă, înfometat. Deodată, la marginea unui 

câmp, dădu cu botul de ceva tare… 

- În sfârșit, poate am găsit un cartof vechi! își zise puiul de mistreț. 

Dar în clipa următoare scoate la iveală un știulete de porumb. În întinderea aceea de 

zăpadă, sclipea galben ca soarele. Aproape că-i părea rău să-l mănânce, atât de frumos era!” 

(“Cel mai frumos cadou de Crăciun”, de Heidemarie Broschea) 

  

A.  La exerciţiile 1-8  încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Numai un 

răspuns este corect. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.                                    (40 puncte)                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. Despre ce sărbătoare creștină este vorba în textul de mai sus? 

a) Învierea lui Iisus Hristos;                   b) Nașterea lui Iisus Hristos;    

c) Ziua Mondială a Animalelor;        d) Ziua Națională a României. 

 

2. În ce anotimp sărbătorim Crăciunul? 

a)  iarna;                    b) primăvara;                     c)  toamna;                         d) vara; 

 

3. Unde a descoperit puiul de mistreț ceva tare? 

a) în pădure;                                                         b) la marginea unui lan de porumb;        

c) la marginea unui câmp;                                    d) pe un deal. 

 

4. Ce a găsit puiul de mistreț? 

a) un cartof vechi;           b) zăpadă;                c) un ciot tare;           d) un știulete de porumb. 



 

 

 

 

5. Știuletele strălucea ca: 

a)  zăpada;              b) stelele;                c) soarele;                      d) aurul. 

 

6. Cuvântul „pădure” nu are același înțeles cu: 

a) codru;                b) zăvoi;                  c) dumbravă;                 d) câmpie. 

 

7.  În al doilea alineat sunt … cuvinte formate din trei silabe. 

a) două;                 b) trei;                     c)  patru;                        d) cinci. 

 

8. Expresia „scoate la iveală” are sensul de: 

a) decide              b) descoperă           c) dispăre                      d) discută 

 

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.   

          (40 puncte)                                                                                                                                                                                    

1.  Scrie două acțiuni pe care le făceau animalele din pădure prin stratul gros de zăpadă. 

 

a)..................................................................................................................... ...............................

b).................................................................................................................................................... 

 

2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru cuvintele date mai jos. 

noapte ……………………..     vechi ……………………… 

înfometat ………………….     sfârșit ……………………… 

aproape …………………… 

3.  Transcrie propoziția care este alcătuită din nouă cuvinte. 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

....................................................................................................................................................... 

4. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul „pui” să aibă înțeles diferit față de cel din 

text. 

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................................................................ ...............

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



 

 

 

5. Transcrie o propoziție exclamativă din text. 

.................................................................................................................................................. .....

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Eu spun una, tu spui multe! 

câmp ………………………………….   nămete …...........................................… 

animal ………………………………..   soare …………………………………… 

pui ……………… 

 

7. Transcrie cinci cuvinte care conțin grupurile de sunete din al patrulea alineat și 

desparte-le în silabe.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Cum se simțea puiul de mistreț după ce a descoperit știuletele de porumb? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 C. Scrie patru enunțuri despre puiul de mistreț. Folosește următoarele ortograme: s-a, sa, 

într-un, într-o.                                                                                               (10 puncte)                                                                                                     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 



 

 

 

Concursul Judeţean                                

             “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa a II-a  

    Varianta 1 

 A. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 I 2 I 3 I 4 I5 I 6 I 7 I 8 

Răspuns  b) a) c) d) c) d) b) b) 

B. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 

2x 2,5p=5p 

I 2 

1px5 

I 3 

5p 

I 4 

1x5p=5p 

Răspuns  Oricare  variantă: 

Își croiau drum 

prin zăpadă. 

Se adânceau în 

nămeți. 

Se duceau să caute 

mâncare. 

zi, sătul, 

nou, început, 

departe 

În întinderea aceea 

de zăpadă, sclipea 

galben ca soarele. 

Tu pui florile în 

ghiveci.  

Se acceptă orice 

propoziție corect 

formulată 

 

I5 

1x5p=5p 

I 6 

5x1p=5p 

I 7 

5x1p=5 

I 8 

5p 

   Oricare variantă: 

   -În sfârșit, poate am 

găsit un cartof vechi! 

      Aproape că-i părea 

rău să-l mănânce, atât 

de frumos era! 

Câmpuri/câmpi, 

animale, pui, nămeți, 

sori     

Oricare 5 variante:  

ur-mă-toa-re, scoa-se, 

i-vea-lă, în-tin-de-rea, a-

ce-ea, scli-pea, soa-re-le, 

a-proa-pe, pă-rea,  

 

Puiul de mistreț 

era încântat, chiar 

dacă îi părea rău 

să-l mănânce.  

(Se acceptă orice 

variantă corectă.) 

 

C. 4 x 2,5 p pentru fiecare propoziție corect formulată, respectând cerințele = 10 p  

 

 

Notă: Pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,10 p. 

         Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,25 p. 

 

 

10 puncte din oficiu                                             

 

                                                                                                


