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CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a II-a 

24.03.2018 

 

 

SUBIECTE:        Varianta 2 

 

  Meșterul Creion are mult de lucru în” Atelierul cuvintelor”.  

  De aceea, a organizat un concurs pentru a-și găsi un ajutor destoinic. 

  Dacă vrei să devii ucenicul meșterului, citește cu atenție și rezolvă sarcinile următoare! 

 

I. (50 puncte) Transcrie pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi litera 

răspunsului corect (Exemplu: 1. f ): 

1. Cuvântul ânțeles: 

                       a.  are patru vocale        c.  este scris greșit 

                       b.  are cinci consoane        d. are sensul” imediat” 

2. Nu este scris corect cuvântul: 

  a.  înnodat          b. succes         c.  înnoată           d. rucsac                                                      

3.  Opus cuvântului domol este :  

       a. potolit    b. moale             c. repede                d. încet                     

 4.    Este scris corect cuvântul: 

       a. bonboane        b. împachetat    c. complect           d. înpodobit 

                             

5. Cuvântul care denumește două persoane din  Pitești este: 

               a. piteștean    b. piteștini          c. piteșteni         d. piteștenilor 

6. Cuvântul înotător se desparte corect în silabe: 

     a. în – o – tă - tor     b. î – no – tă – tor      c. îno – tă - tor    d. înot – ă - tor 

7. Un cuvânt care are mai multe consoane decât vocale este: 

a. haină             b. plouă                      c. curge                d. albă                 
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8. În propoziția Primăvară ce multe bucurii ne aduci trebuie să folosim :  

a.două virgule              c. punct 

b.virgulă și semnul întrebării  d. virgulă și semnul exclamării 

 

9. În scrierea mesajului: 

   ”Gheorgiță își luo gheozdanul și pornii spre șcuolă”,   sunt :                

a.două greșeli         b.trei greșeli   c. patru greșeli d. cinci greșeli    

                        

10.  Care enunț  este  corect? 

                             a .  Lui Irina îi plac prăjiturile.  

                             b.   Îi dau lui Andra păpușile mele.   

                             c.   Caietele Carmenei sunt ordonate.  

                             d.   Tatăl lui Dan e inginer. 

 

 II. (40 puncte) Meșterul Creion te mai roagă să ordonezi propozițiile date, astfel 

încât să alcătuiești un text. Dă-i un titlu potrivit. Transcrie caligrafic textul obținut pe foaia de 

concurs. 

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

 

• Soarele mângâia cu razele lui primii ghiocei. 

• Erau mici și gingași. 

• Ce priveliște extraordinară! 

• Era o zi minunată de primăvară. 

• Aceștia abia răsăreau printre firele fragede de iarbă. 

        

 Cerinţe: 

                  1. Să transcrii caligrafic textul; 

                  2. Să ordonezi propozițiile pentru a alcătui un text;      

                  3. Să așezi corect în pagină, respectând alineatele; 

                  4. Să dai un titlu potrivit. 

*** 

Atelierul cuvintelor a mai descoperit un copil talentat şi isteţ: acela eşti tu! Felicitări!        

                                                                                                                          
Notă: Pe foile de concurs se vor scrie rezolvările complete. 

          Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Se acordă 10 puncte din oficiu 

          Timp de lucru: 90 de minute 
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                      CONCURSUL JUDEŢEAN „ATELIERUL CUVINTELOR” 

Clasa a II-a 

24.03.2018 

 

 

Barem de corectare:        Varianta 2 

 

 

SUBIECTUL I (10 x5p =50p): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c c c b c b c d d d 

 

SUBIECTUL II (40 p): 

 

                                                    ……………………. 

 

                     Era o zi minunată de primăvară. 

                     Soarele mângâia cu razele lui primii ghiocei. Aceștia abia răsăreau printre firele 

fragede de iarbă. Erau mici și gingași. 

                      Ce priveliște extraordinară! 

 

Scriere caligrafică 10p 

Ordonează propozițiile 

pentru a alcătui un text 

  2 x5p=10p 

Așază corect în pagină, 

respectând alineatele 

  10p 

Dă compunerii un titlu 

potrivit 

  10p 

TOTAL 40p 

 

 Se scad 0,5 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie şi 0,25 puncte pentru fiecare 

greşeală de punctuaţie. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 
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