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LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE 

Etapa județeană 
Ediţia a VI- a, 24 martie 2018 

Clasa a II- a 
-barem de corectare și evaluare- 

 
Subiectul I Lectura-cuvânt – 80 puncte 
 

1. Scrie măcar 3 versuri din replica dată de vrabia cea micuță din poezia Spicul, de Emilia Plugaru, 
suratei sale, atunci când acestea găsesc un bob de grâu: 
                 „- Eu știu cum să procedăm,  
                   Luăm bobul și îndată 
                   În țărână-l semănăm.”                                          

 6 puncte - transcrierea întocmai, cu respectarea tuturor normelor de ortografie și punctuație; 
 4 puncte - transcrierea replicii, cu 2-3 greșeli; 
 2 puncte  -  redarea într-o manieră personală  a replicii vrăbiuței, în concordanță cu conținutul 

de idei al poeziei;  
 1 punct – scrierea unei replici a vrăbiuței, fără a respecta întru totul informațiile precizate în 

text; 
 

2. Marchează  cu X varianta corectă, având în vedere informațiile oferite de lectura Vizită, de Ion Luca 
Caragiale. 

Autorul o vizitează 
pe Madam Popescu 

cu ocazia zilei 
ei de naștere 

 deoarece era onomastica 
fiului ei 

x 

Ionel se juca 
 de-a v-ați ascunselea  de-a maiorul x 

În joaca sa, băiatul își lovește 
mama cu sabia 

în obraz 
 

x 
în picior 

 

 
Musafirul i-a adus cadou  lui 

Ionel 

o minge 
 

x 
o  tobă 

 

Autorul își pătează pantalonii 
de 

cafea 
 

x dulceață  

Ionel era să spargă cu mingea policandrul x măsuța de cafea  

Lui Ionel i se face rău deoarece 
 a fumat x a mâncat multă dulceață  

Maiorul pune în șoșonii 
musafirului cafea  o țigară  

 
 2 puncte x 8 situații=16 puncte 

 
3. Scrie A în dreptul enunțurilor adevărate și F în dreptul celor false.      

a. Aflați la bunici, niște copii zăresc un șoarece. A 

b. Șoricelul venise să mânânce o bucată de cașcaval. F 

c. Impresionați de mica făptură, copiii îi oferă din mâncarea lor. F 

d. Dinții șoricelului erau foarte mari. F 
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e. Căutând mâncare, musafirul s-a plimbat prin casă, pe sub scaun și pe sub masă. A 

 
 2 puncte x 5 situații = 10 puncte 

 
4. Numerotează ideile principale din lectura Degețica, de Hans Christian Andersen. 

 
2 Dintr-un bob de orz vrăjit, a apărut o fețiță mică, numită Degețica. 
4 Peștișorii au salvat-o  pe Degețica, aceasta călătorind pe o frunză de nufăr peste multe 

orașe. 
6 Un cărăbuș a răpit-o, despărțind-o de fluture și ducând-o într-un copac. 
9 Sobolul, vecinul șoarecelui, vrând-o de soție, a  dus-o în hruba lui. 
1 Dorind să aibă un copil, o femeie a cerut ajutorul unei vrăjitoare. 
10 În casa sobolului, fetița a găsit o rândunică rănită, pe care a ajutat-o să iasă la lumină. 
5 În drumul ei, fetița cât un deget s-a împrietenit cu un frumos fluture alb. 
3 Într-o noapte, o broască a furat-o pe fețiță, cu gândul de a o mărita cu fiul ei. 
8 La venirea iernii, Degețica a primit adăpostire la un șoarece. 
11 În ziua nunții cu sobolul, Degețica a fugit cu rândunica pe care o salvase. 
12 Ajunsă în țările calde, fețița s-a căsătorit cu un crai. 
7 Deoarece ceilalți cărăbuși o considerau urâtă, fetița a fost abandonată pe o floare. 

 
 2  puncte x 12 situații = 24 puncte 

 
5. Alcătuiește câte un enunț din minim 4 termeni despre personajele principale ale textului A doua carte 

cu Apolodor, de Gellu Naum. 
 2 puncte x 3 situații = 6 puncte – realizarea integrală a sarcinii; 
 se va scădea câte un punct pentru fiecare enunț în care nu este respectat numărul de cuvinte 

impus; 
 se va scădea câte un punct pentru fiecare enunț în care apare personajul textului, dar 

comunicarea nu se referă la acesta. 
 

6. Recunoaște personajele participante la dialog, apoi scrie pe spațiul dat însușiri ale unuia dintre 
acestea.       
 

 2 puncte x 2 situații – recunoașterea personajelor (povestitorul/Ion Luca Caragiale, Ionel Popescu); 
 2 puncte x 2 situații – scrierea celor 2 însușiri cerute (Sugestii de răspuns: povestitorul este 

manierat, realist, direct; Ionel este obraznic, needucat, alintat). 
 
7. Scrie titul și autorul textelor, apoi precizează, pentru fiecare în parte, o  învățătură care se poate 

desprinde din acestea. 
 

 1 punct x 2 situații =2 puncte – scrierea titlurilor lecturilor; 
 1 punct x 2 situații =2 puncte – scrierea numelor autorilor; 
 3 puncte x 2 situații =6 puncte – scrierea unei învățături pentru fiecare text; 

(Sugestii de răspuns: E frumos să împarți cu ceilalți. E important să te gândești și la viitor, nu doar la 
prezent. Unele decizii mari pot fi luate chiar de persoane mici./Trebuie să fim toleranți. Prietenia 
poate exista și între persoane diferite. Viața e mai interesantă când ai prieteni.)                                                                                    

 
NOTĂ: Pentru mai mult de 5 greșeli de scriere, ortografie și/sau punctuație, altele decât cele 
prevăzute la itemul 7, se vor scădea 0,5 puncte! 
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Subiectul II Lectura-imagine – 10 puncte 
 

 
SUBIECTUL II (LECTURA – IMAGINE) – 10 PUNCTE 

 
RELEVANŢA MESAJULUI 
 

1.Corelarea cu lectura indicată 1 punct 

2.Puterea de sugestie: 
Densitatea elementelor care 
particularizează lectura din care s-a 
inspirat 
 Obiecte-personaje 
 Centre de interes 

4 puncte 

 
CALITATEA PLASTICĂ  A LUCRĂRII 
 

Gradul de stăpânire a tehnicii de lucru 1 punct 
Echilibrul compoziţiei 1 punct 
Culoare 1 punct 

ORIGINALITATE  2 puncte 
TOTAL  10 puncte 

 
 

10 puncte – oficiu  
                                                                                                                     TOTAL 100 puncte 

 
 
 
 
 


