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LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE – Ediţia a VII- a  2019 

 
LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE  

Etapa locală 
Ediţia a VII- a, 14 martie 2019 

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

 
 

Subiectul I Lectura-cuvânt – 80 puncte 
 1. 

1. Identifică titlul şi autorul textului din care face parte fragmentul. 
a) „Peştişorul de aur” de Fraţii Grimm 
b) „A doua carte cu Apolodor” de Gellu Naum 
c) „Broasca ţestoasă cea fermecată” de Petre Ispirescu 

 
      3 puncte x 3 situaţii  = 9 puncte  

 
2. Citește cu atenție! Notează cu A enunţurile adevărate și cu F pe cele false (conform 

lecturilor citite). 

              
2 puncte x 5 situaţii = 10 puncte  

 
3. Scrie câte trei însuşiri pentru: pescar (ex : cinstit, modest, cumpătat ); Vania 

 (pofticios, nerăbdător, mincinos), şoricel (mic, flămând, mărunţel). 
 

1 punct x 9 situaţii  =  9 puncte  
 

             4. a) Formulează un sfat pentru personajul principal din lectura „Ce băiat!” de Octav 
Pancu-Iaşi.                                 

 Formulează un sfat care are legătură cu textul citit, folosind propoziţii dezvoltate/ 
detaliate.                                                                                                    10 puncte  

 Formulează un sfat care are legătură cu textul, folosind o singură propoziţie/ 
propoziţii simple/nedetaliate.                                                                  5 puncte 

Nu se depunctează greşelile de punctuaţie şi ortografie. 
  

 
1.Apolodor era un leu cântăreţ.  

 
   F 

 
2.Fiul cel mic al împăratului şi-a ales ca logodnică o broască ţestoasă.  

 
   A 

 
3.Pescarul era un om cinstit, modest şi cumpătat.  

 
   A 

 
  4. Fraţii lui Vania au mâncat pe furiş prunele cumpărate de mama. 

    
   F 

 
5.Furnica şi-a scăldat trupul într-o picătură de rouă.  

   A 
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             b) Completează  versurile date cu termenii care lipsesc:  

 copacul 
 fabrica 

  
2 situaţii x 2,5  puncte  = 5 puncte  

    c ) Identifică titlul şi autorul poeziei din care fac parte versurile de la punctul b). 
           „Cum se face o carte” de Grigore Vieru                                                      5 puncte 
 

5. Completează rebusul: 
 
1. ŞORICEL 
2. APOLODOR 
3. PEŞTIŞOR 
4. CĂLĂTOARE 
5. ŢESTOASĂ 
                                                                                              2 puncte x 5 situaţii = 10 puncte 
Scrie cuvântul descoperit:                                
               CARTE                                                                                                         2 puncte  

 
             6. Scrie un text format din 7- 8 enunţuri despre primăvară. 
 

-  adecvarea conținutului la cerința formulată                          4 puncte 
-  ordonarea logică a ideilor                                                      4 puncte 
-  exprimarea corectă                                                                4 puncte 
-  scrierea corectă (punctuație, ortografie, așezare în pagină)  4 puncte 
-  alegerea unui titlu sugestiv                                                    4 puncte 

                  Total : 20 puncte 
 

Subiectul II Lectura-imagine – 10 puncte   

 
10 puncte – oficiu  

                                                                                                                     TOTAL 100 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 
 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 


