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Concursul Judeţean 

„UNIVERSUL CUVINTELOR” 

25. 02. 2023 

Clasa a II-a 

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.  

 

O picătură de cer căzu pe pământ şi pe locul unde căzu răsări o floricică albastră, albastră 

ca cerul. Soarele o încălzea, o mângâia, floricica era fericită, îi plăcea totul în jur, doar că de 

la un timp i se făcu sete.  

- Unde e ploaia? le întrebă ea pe vecinele sale, însă nimeni nu putu să-i răspundă. 

Un trandafir puternic, cu rădăcinile lungi, ce sorbea apă din adânc, îi spunea că 

ploaia este adusă de norii cenuşii. Norii cenuşii nici gând nu aveau să apară, doar un 

nouraş alb se zbenguia vesel pe cer. 

- Mi-e sete, şoptea floricica albastră. 

O auzi soarele şi îl rugă pe nouraşul alb să meargă până la floricică, să o stropească cu 

câteva picături de ploaie. 

- Nu pot, îi răspunse nouraşul, nu sunt un nor de ploaie, misiunea mea e să aduc un pic 

de umbră, atât. Frăţiorii cenuşii sunt stăpânii ploii, însă ei au plecat în vacanţă la mare. 

Spre seară, câţiva copilaşi se zbenguiau, împroşcându-se cu apă. Ce veselie! Doar 

floricelele din grădiniţă rămâneau triste. Uneori câte un strop ajungea până la ele, dar după o 

asemenea arşiţă cu ce te poate ajuta o singură picătură? 

- Mi-e sete, şoptea la nesfârşit floricica.  

Brusc, o fetiţă se opri din joacă. 

- Linişte! strigă ea. Aţi auzit? 

Dar copiii o luară în râs. Fetița alergă spre flori. Era limpede că, în timp ce ei iroseau apa, 

florile sufereau. A luat stropitoarea și a udat toate florile din gradină.  

Văzând-o atât de vrednică, de bună la inimă, cerul îi dărui o pereche de fundițe albastre, 

iar soarele îi auri părul. 

 

(„Fetiţa cu fundiţe desprinse din cer”, după Emilia Plugaru) 

  

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. Cine este autorul textului de mai sus? 

a) Ion Creangă;           b) Emil Plugaru;                c) Emilia Plugaru;     d) Emil Gârleanu. 



 

 

 

2. Trandafirul spune că ploaia este adusă de: 

a)  vânt;                    b) norii pufoși;                    c)  norii albi;               d) norii cenușii. 

 

3. Cum era floricica? 

a) albă ca zăpada;        b) albastră ca cerul;            c) roșie ca focul;         d) galbenă ca soarele. 

 

4. Ce șoptea floricica? 

a) Mi-e cald.                b) Mi-e sete.                      c) Mi-e foame.             d) Mi-e frig. 

 

5. Care era rostul nourașului alb? 

a) Să aducă ploaia.       b) Să aducă zăpada.         c) Să aducă umbra.       d) Să se joace. 

 

6. Care este perechea care nu respectă regula? 

a) petală - petale;         b) frate-frați;                    c) fundă-funde;              d) floare-floricică. 

 

7.  În fragmentul înscris cu litere îngroșate sunt… cuvinte formate din trei silabe.  

a) cinci;                         b) patru;                          c)  șapte;                         d) opt. 

 

8. Expresia „să se ofilească”   nu  are sensul de: 

a) să se umezească;       b)  să se îngălbenească;     c)  să se usuce;         d) să se veștejească. 

 

B. Scrie informația cerută, pe spațiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.   

          (40 puncte)                                                                                                                                                                                    

1.  Scrie din text două acțiuni pe care le făcea fetița. 

 

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

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

. 

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

fericită ……………………..   liniște  ……………………… 

senin    ………………….               limpede …………………… 

3.  Transcrie enunțul în care se prezintă ce i-au dăruit fetiței cerul și soarele. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

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

text. 

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

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

5. Transcrie din text o propoziție care are la final semnul întrebării. 

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

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

6. Eu spun una, tu spui multe! 

nor-  ………………………………   floricică- …............................................… 

fundiță- ……………………………              ploaie-  …………………………………… 

rază-  .......................……………… 

7. Transcrie din fragmentul scris cu litere îngroșate patru cuvinte care conțin grupurile 

de sunete învățate și apoi desparte-le în silabe. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Ce s-ar fi întâmplat dacă fetița nu ar fi udat florile? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 C. Scrie câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele: s-a, sa,  într-un, într-o.     (10 puncte)                                                                                            

                                                                                                    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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



 

 

 

Concursul “UNIVERSUL CUVINTELOR”              

BAREM DE CORECTARE 

   Clasa a II-a  

     

 A. – 40 puncte(8x5 p) 

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

Răspuns  c) d) b) b) c) d) d) a) 

B. – 40 puncte(8x5 p) 

Item I 1 

2x 2,5p=5p 

I 2 

4x 1,25p 

I 3 

5p 

I 4 

1x5p=5p 

Răspuns     Oricare variantă: 

-se opri; 

-alergă; 

-a luat; 

-a udat. 

 

-nefericită/ 

tristă, 

-gălăgie/ 

zgomot/ 

larmă 

-înnorat     

-tulbure 

     „Văzând-o atât de 

vrednică, de bună la 

inimă, cerul îi dărui o 

pereche de fundiţe 

albastre, iar soarele îi 

auri părul.” 

5 p- răspuns corect și 

complet; 

3 p- răspuns incomplet 

(sunt omise cuvinte); 

 

Exemplu:  

Eu cer un  sfat 

prietenului meu.  

 

I5 

1x5p=5p 

I 6 

5x1p=5p 

I 7 

4 x 1,25p=5 

I 8 

5p 

Oricare variantă: 

      Unde e ploaia? 

      Aţi auzit? 

 

nori 

fundițe 

raze 

floricele 

ploi 

sor-bea, spu-nea, 

ploa-ia, a-veau, 

doar, zben-gu-ia; 

 

 

      Dacă fetița nu ar 

fi udat florile, 

acestea s-ar fi uscat. 

 (Se acceptă orice 

variantă corectă.) 

 

C. 10 puncte( 4 x 2,5 p pentru fiecare propoziție corect formulată). 

- utilizarea corectă a ortogramei- 1 p 

- exprimarea corectă, coerentă- 1 p 

- așezarea corectă în pagină, lizibilitatea- 0,5p 

 

 

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                                             

 

                                                                                                

 


