
Test limba română
Evaluare Naţională, clasa a II-a

1. Citește cu atenție următorul text, pentru a raspunde cerințelor:

„O cioara a furat o bucata de brânza și a zburat cu ea într-un copac. Cum statea ea acolo
pe o ramura,
o vulpe a sosit în fuga.
„O, ce brânza”, și-a zis vulpea. „ Ce bine miroase! Ce mi-ar placea sa fie a mea!”
Apoi s-a apropiat pâna sub copac și a zis:
– Draga doamna Cioara, ce frumoasa ești! Ce ochi luminoși ai! Și ce tare stralucesc
penele tale în ba-
taia soarelui!
Cioara, prostuța, s-a simțit flatata și a început sa se umfle în pene.
– Presupun ca și cânți, a continuat vulpea. Nu presupun, ci știu sigur ca poți sa cânți.
Glasul tau e cel
mai suav din toata padurea. Cânta-mi ceva, te rog!
– Cra, cra! a strigat cioara.
– Ha, ha! a râs vulpea când brânza tocmai a cazut din pliscul ciorii. Vocea ta este foarte
buna, și tot așa
este și brânza!”
(ESOP, Fabule – „Vulpea și cioara”)

ÎNCERCUIEȘTE LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI CORECT:

Cum a făcut cioara rost de brânza?
a) a cumpărat-o de la piața; c) a furat-o;
b) a primit-o în dar; d) a gasit-o.

De ce i-a vorbit vulpea ciorii atât de frumos?
a) o iubea foarte mult; c) era prietena ei;
b) dorea ea brânza; d) dorea sa o auda cântând.

Ce a făcut cioara?
a) a înțeles prefacatoria vulpii; c) a mâncat brânza;
b) a împarțit brânza cu vulpea d) a crezut spusele vulpii.

Care este morala acestei povestiri?
a) sa nu te împrietenești cu vulpea; c) sa împarți tot ce ai;
b) sa nu crezi vorbele lingușitoare; d) sa fii prieten cu toți.
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2. TRANSCRIE TREI ENUNȚURI ÎN CARE VULPEA LAUDĂ TRĂSĂTURILE
CIORII.

3. DESPARTE  ÎN SILABE URMĂTOARELE CUVINTE:
cioara = __________________________________________
copac = __________________________________________
stralucesc = __________________________________________

4. Gaseste trei cuvinte inrudite cu cuvantul “miros”.

5.BIFEAZA ENUNȚUL SCRIS CORECT:

Tema lui Corina este corecta.❑

Tema lu Corina este corecta.❑

Tema Corinei este corecta.❑

6. COMPUNE ȘI FORMEAZĂ NOI CUVINTE ADĂUGÂND SILABA „ÎN”, CA ÎN
MODEL: în + negru = înnegrit

în + marmură =
_____________________________________________________________

în + tânăr = _____________________________________________________________

în + negură =
_____________________________________________________________

în + mireasmă =
_____________________________________________________________

7. ALCĂTUIEȘTE UN SINGUR ENUNȚ PE CARE SĂ-L TRANSFORMI PE RÂND
ÎN: PROPOZIȚIE ENUNȚIATIVĂ, EXCLAMATIVĂ, INTEROGATIVĂ.

8. DESCOPERĂ CUVINTELE ȘI ALCATUIEȘTE O PROPOZIȚIE CU ELE:
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