
    

   

                             Concursul judeţean  

             ,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

                                   24 .03.2018 

                                  Clasa  a II-a 

                                   Varianta  II 
 

Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii.  

           Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I  
Citește cu atenție textul următor: 

Fetiţa lucra de zor                                           Tata-copac, cel mai înalt, 

Aşezată pe covor:                                            Mama-copac, pe asfalt, 

Muia pensula-n culori,                                    Iar la mijloc, mai micuţ, 

Desena doi norişori,                                        Un copil-copac, drăguţ. 

Apoi trei copaci hazlii                                    „Spune mamei, tu ce faci?” 

Încărcaţi cu păsări vii.                                    „Familia de copaci!…” 

                                                                              (Maria Baciu, Familia de copaci) 

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

cu 5 puncte. 

 

1.  Fetița  a desenat la început: 

a) chipul părinților;                                          c)  familia de copaci; 

             b) doi norișori ;                                                d)  păsări vii. 

 

2.  Copacii reprezentați în desenul ei erau: 
 a)  vii;                                                             c) mici; 

      b) triști;                                                           d) hazlii. 

 

3.   Cuvântul cu sens (înțeles) opus pentru cuvântul ,,hazlii” este:  
a)  glumeți;                                                     c) posaci; 

b)  amuzanți;                                                  d) comici. 

 

4.  Cuvinte ,,alintate” apar în seria: 

a) norișor,  năsuc, pui;                                   c)   covoraș, copăcel, norișor;             

b) tristeți,  norișor, năsuc;                              d)   nor,  năsuc, furnică.    

 

5.  Alege propoziţia în care  cuvântul ,,vii” are alt înțeles decât cel din text: 

a) Strugurii din vii nu s-au copt. 

b) Aștept să îmi aduci pești vii. 

c) Insecte vii apar curând pe pajiște. 

d)  Gândacii sunt vii. 

 

6. Sunt corecte  toate cuvintele  din seria: 

a)  înainte, mîine, se hotărî, neînfricat;                            c) înainte, mâine, se hotărî, neînfricat; 

b)  înnainte, mâine, se hotărî, neânfricat;                          d) înainte, mîine, se hotărî, neânfricat. 

 

 

Numele şi prenumele: 

____________________________ 

____________________________ 

Clasa:__________________ 

Şcoala:_________________________

_________________________ 

Învăţător:_______________________

_________________________ 

 



B. Scrie informația cerută, pe spațiile liniate. 
 

1.  Încercuiește cuvintele scrise corect în enunțul de mai jos:                                                                   -5 p 

 

              Mama s-a/sa strecurat în camera copiiilor/copiilor și a început să le ecsamineze/examineze 

rumeni/rumenii obraji/obrajii.                                                                  

 

2.  Răspunde corect și complet la întrebarea:                                                                                             -5 p 

Care sunt  elementele ce alcătuiesc desenul fetiței? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3.    Ești fetița din poezie și pleci în vizită la prietena ta, Maria. Scrie un bilet prin care să o anunți pe 

mama ta despre acest lucru.                                                                                                            –-5 p                                                                                                                                      

             Verifică dacă ai respectat cerința, ai scris data, ai scris formula de început, ai semnat biletul. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Partea a II-a 

Nu doar cu talent la desen, dar și cu o excelentă perspicacitate,   fetița îți  propune spre rezolvare câteva 

exerciţii . 

A. La exerciţiile 1-6 încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. Fiecare subiect este notat 

cu 5 puncte. 

1. Află un număr natural, știind că este dublul diferenței dintre 30 și cel mai mic număr format din două 

cifre pare identice .  

           a) 8                     b) 16                  c) 4                      d) 80 

 

2. Dacă a = 6, iar b + c = 4, atunci rezultatul calculului a + (b + c) x 3  este: 

            a)  30                 b)  18                c)  81                   d) 10 

 

3. Ce număr natural nu poate fi pus în locul lui a: 7 x a < 36 ?  

            a) 3                    b) 6                  c) 4                        d) 5  

 



4. Marcel se gândește la un număr, îl adună cu triplul  său și obține 40. La ce număr s-a gândit Marcel? 

             a) 10                  b) 40                 c) 20                      d) 30 

 

5. Maria are un număr de creioane colorate egal cu suma dintre 19 și răsturnatul lui 72. Câte creioane 

colorate are Maria?             
             a) 91 de creioane                 b) 53 de creioane             c) 46 de creioane        d) 32 de pagini 

 

6.  Cu cât este mai mare suma dintre 42 și dublul lui 9 decât produsul dintre 6 și sucesorul său? 

a) 9                                      b) 50                                 c) 0                                    d) 18 

 

B.  Rezolvă sarcina conform cerinței. 
 

1.  Calculează: 100 -7x(86-79)+9 x7=                                                                                                         7, 5 p 

 

2. Trei caiete costă 27 de  lei, ceea ce înseamnă cu 5 lei mai puțin decât un album.  Cât costă trei caiete și 

două albume?                                                                                                                                                     2,5 p 

 

3. Mariei îi trebuie în excursie 50 de lei, dar are în pușculiță o sumă mai mică. Bunica îi dă 14 lei, iar bunicul 

cu 6 lei mai mult, iar acum fetița depășește suma necesară cu 18 lei. Câți lei avea Maria la început?           5 p 

 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             



                                                                    Concursul judeţean 

,,UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

24. 03. 2018 

BAREM DE CORECTARE 

Clasa  a II-a 

Varianta 2 

Partea I – 45 de puncte (fiecare item câte 5 puncte) 

A. 

Item 1 

 5p 

2 

 5p 

3 

 5p 

4 

 5p 

5 

 5p 

6 

 5p 

Răspuns       b d c c a c 

B. 

1. 

1x5p 

 Mama s-a strecurat în camera copiilor și a început să le examineze rumenii 

obraji.                                                                  

2. 

5x1p 

Elementele desenului fetiței sunt: doi norișori, trei copaci și păsări.  

Se punctează orice variantă corectă și completă. 

3. 

5p 

 Data- 1 p; formula de început- 1 p; formula de încheiere- 1 p 

 respectarea cerinței- 1 p(se precizează unde a plecat și când se întoarce); 

ortografie și punctuație- 1 p 

 

Partea a II-a – 45 de puncte  

 

A.- 30 p 

Item 1.  

5p 

2. 

5p 

3. 

5p 

4. 

5p 

5. 

5p 

6. 

5p 

Răspuns  b b b a c d 

 

B. – 15 p 

1. 100 -7x(86-79)+9 x7=   

100- 7x7+63= 

100-49+63= 

51+63=114                                                                                                        

5x1,5=7, 5 p 

 

2. 27+ 5= 32 lei(un album) 

32x 2= 64 lei( 2 albume) 

27+64=91 lei(3 caiete și 2 albume) 

2x 1= 2 p 

1x0,5= 0,5 

Total 2,5 p 

3. 14 + 6 = 20 (lei îi dă bunicul) 

14 + 20 = 34 (lei îi dau cei doi) 

50+18= 68 (lei are acum) 

68- 34 = 34 (lei avea fetița la început) 

4x1,25= 5 p 

 

 


