
1 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea 

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea 

 

 

 

 

 

Concursul judeţean de limba şi literatura română 

„Cuvântul, dor călător”, ediţia a III-a 

6 aprilie 2019 

 

Clasa a II-a 

●Toate subiectele sunt obligatorii. 10 puncte din oficiu. Timp de lucru-90 minute. 

●Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 

Era odată o fetiţă căreia îi muriseră mama şi tata şi ea rămăsese aşa de săracă, încât 

nu mai avea nimic altceva decât hainele de pe ea şi bucăţica de pâine pe care unii trecători 

miloşi i-o dădeau din când în când. 

   Ea era însă o fetiţă bună şi credincioasă. Şi, cum era părăsită de toată lumea, plecă, 

cu Dumnezeu în gând, pe câmp, la voia întâmplării. La un moment dat, se întâlni cu un om 

sărac care-i spuse: 

         – Dă-mi şi mie ceva de mâncare, sunt mort de foame! 

Ea îi dădu ultima bucăţică de pâine ce-o avea la ea, apoi zise:,,Dumnezeu să te 

binecuvânteze!”, şi plecă mai departe. 

Pe drum întâlni un copil care-i spuse: 

         – Mi-e tare frig la cap, dă-mi ceva să mă acopăr!  

Fetiţa nu stătu mult pe gânduri, își luă căciuliţa de pe cap şi i-o dădu. 

Mai târziu, dărui și hăinuța ei unui copil care tremura de frig și plecă mai departe. 

 Pe înserat, într-o pădure, o femeie sărmană veni la ea şi fetiţa îi dădu şi cămăşuţa pe 

care o mai avea, gândind:,,E noapte, nu mă vede nimeni, pot să stau şi dezbrăcată”. 

        Şi, cum stătea ea aşa, dintr-odată, din cer, începu să cadă o ploaie de stele care, ajunse 

pe pământ, se prefăceau în monede de aur. Din cer îi căzu la picioare o tunică ţesută din fir 

de aur şi un inel preţios. Ea îmbrăcă tunica, îşi puse inelul pe deget, apoi începu să adune 

monedele de aur. 

Deveni, astfel, foarte bogată şi trăi apoi în belşug şi fericire toată viaţa. 

(Ploaia de stele, după Fraţii Grimm) 
 

 

SUBIECTUL I 

A. Înţelegerea textului (30 de puncte) 

1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect. 

a) Fetița a plecat :         în excursie;       pe câmp;        spre casă.    

b) Primului copil întâlnit fetița i-a dat:      o bucată de pâine;       hăinuța;       căciulița. 

c) La picioarele fetiței a căzut:        o bucățică de pâine;       un inel;        o cămășuță.      

Numele ____________________ 

Prenumele _________________ 

Clasa_________________ 

Școala ____________________ 

Localitatea ________________ 

Județul __________________ 

12p.   

http://www.povesti-pentru-copii.com/fratii-grimm.html
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2. Formulează întrebări care au ca răspuns următoarele propoziții:  

 

           Fetița a rămas singură fiindcă îi muriseră părinții. 

          ________________________________________________________________                 

           Copila a trăit în belșug și fericire toată viața. 

           ________________________________________________________________    

     

      3. Scrie pe spațiul dat una dintre faptele bune pe care le-a făcut fetița, așa cum  

        apare în text:  

      ___________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 

      4. Transcrie din text enunțul care arată ce a gândit fetița după ce i-a dăruit femeii     

        sărmane cămășuța.                              

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

      5. Completează enunțurile, folosind informațiile din text: 

 O femeie ..................... veni la ea și fetița îi dădu  ....................... pe care o mai avea. 

 Ea îmbrăcă................................... și își puse  ................................ pe deget.  

     

      6. Ordonează cronologic evenimentele petrecute în text: 

 

(__) Din cauza sărăciei și singurătății, ea a plecat de acasă. 

(__) În drumul său copila a făcut numai fapte bune. 

(__) După moartea părinților, fetița a rămas singură. 

(__) Pentru bunătatea sa, a fost răsplătită cu multe bogății. 

 

      SUBIECTUL II 

B. Elemente de construcţie a comunicării (45 de puncte)  

 

      1. Transcrie cuvintele subliniate în text și desparte-le în silabe pe spațiile de mai 

jos: 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       2. Alintă următoarele cuvinte: 

 

       cameră:________________  bucată:________________ ploaie:__________________ 3p. 

4p.

. 

4p.

. 

4p.

. 

3p. 

3p. 

4p.

. 
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        3. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru următoarele cuvinte:  
 

            a plecat=______________   sărmană=______________ tunică=_______________           

            drum=______________  îi spuse=______________       fericire=______________          

 

       4. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru următoarele cuvinte: 
 

sărac≠_______________    darnic≠_______________   să adune≠_______________        

târziu≠ _______________   departe≠_________________   frig≠______________ 

 

       5. Schimbă ordinea cuvintelor în propoziție, fără ca înțelesul ei să se modifice: 

Pe înserat fetița ajunse într-o pădure întunecoasă. 

          __________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

 

       6. Rescrie corect enunțul următor:  

Cînd a venit nuaptea, din cer a început să cadă steluțe arginti. 

           _________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________ 

 

       7. Ordonează alfabetic cuvintele:  mama, pat, cămășuță, hăinuța, copil. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

       8. Găsește în text și scrie trei cuvinte alcătuite din patru silabe fiecare: 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 

 

       9. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul cap să aibă înțelesuri diferite.  

             Atenție! Nu schimba forma cuvântului! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

        10. Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite: 

  Sărmanul îi spuse fetiței 

                         Copilă dragă        te rog să-mi dai ceva de mâncare 

                Dumnezeu să te binecuvânteze   om sărman       i-a răspuns fetița 

 

6p.

. 

5p. 

3p. 

4p. 

8p. 

6p.

. 

4p

,. 

2p.

. 
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Subiectul III 

C. Scrierea imaginativă (15  puncte)  

 

 Scrie un scurt text de 7-10 rânduri în care să povestești despre  

o faptă bună pe care ai făcut-o, ajutându-te de următoarele întrebări: 

1. Când și unde s-a petrecut întâmplarea? 

2. Pe cine ai ajutat? 

3. De ce ai procedat astfel? 

4. Cum te-ai simțit după ce ai făcut fapta cea bună? 

Atenție! 

 Să găsești un titlu potrivit textului. 

 Să respecți numărul de rânduri. 

 Să respecți regulile de scriere și de 

punctuație. 

 Să respecți planul de idei pe baza 

întrebărilor. 

 Ai grijă la aspectul 

scrisului! 

 Să te exprimi corect. 

 Să așezi corect textul în pagină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCES! 

 

 

 

 

                                                          _______________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


