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 Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi foloseşte în exerciţii informaţiile din text 

 

  

Cei doi prieteni 

( fabulă ) 

 

Doi prieteni mergeau prin pădure.Un urs le ieşi înainte. Unul din ei o rupse de fugă, 

sări într-un copac şi se ascunse în frunzarul acestuia, celălalt rămase în mijlocul drumului. 

Neavând altă ieşire, se trânti la pământ şi făcu pe mortul. Ursul se aproprie de el şi prinse a-l 

mirosi. Omul încetă până şi să respire. Ursul îi adulmecă obrazul şi părându-i-se că într-

adevăr este mort, plecă de acolo. După ce ursul se îndepărtă, celălalt coborî din copac şi 

îl întrebă râzând : 

-Ia spune, ce ţi-a şoptit ursul la ureche ? 

-Mi-a şoptit că-s nişte ticăloşi cei care fug şi îşi lasă prietenii în primejdie. 

 

Partea I.  Încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 1.Textul are:  

a) 3 alineate            b) 4 alineate        c)  5 alineate       d) 6 alineate  

       

 2.Alege  cuvântul  cu înţeles asemănător  pentru cuvântul prietenul: 

 a)    tânărul                       b)  amicul              c) ursul                  d) baiatul 

  

 3.Călătorul s-a urcat în copac deoarece : 

 a) era un bun căţărător                       

          b) de sus vedea mai bine             

          c) ca să se salveze                 

 

4.Alege un cuvânt cu sens opus cuvântului coborî: 

 a) poteca               b) urcă                c)   merse                  d) se căţăra 



 

 

5. Proverbul potrivit textului este:  

 a) Munca sfinţeşte locul.                        

          b) Cine se scoală de dimineaţă  departe ajunge.                 

          c)  Prietenul la nevoie se cunoaşte. 

 

 6.Câţi prieteni au pornit la drum: 

 a) trei   b) patru  c) doi   d) mai mulţi 

  

 7.Unde s-a trântit  băiatul : 

 a)pe jos  b)pe scaun  c)la pământ   d)lângă copac 

 

 

 

Partea a II-a. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

 1.Sunt corect despărţite în  silabe  cuvintele din seria ......................... 

a) pă-du-rea, co-pa-cu-l, ur-sul, pri-mej-di-e ; 

b) pă-du-rea, co-pa-cul, urs-ul, pri-mej-di-e; 

c) pă-du-rea, co-pa-cul, ur-sul, pri-mej-die; 

d) pă-du-rea, co-pa-cul, ur-sul, pri-mej-di-e; . 

2. Completaţi spaţiile punctate cu unul din cuvintele : cealaltă, celălalt,ceilalţi, 

celelalte: 

Plecăm în excursie.  O colegă a luat minge, iar …………….. a luat coarda. 

…………..colege  se vor juca sau cu mingea  sau cu coarda. 

 -Aţi văzut şi pe …………colegi? întreabă Marcel. 

 -Da, unul dintre ei a urcat în autocar, iar …………….îsi ocupase deja locul.  
 

 3.În textul dat (Cei doi prieteni) sunt..............cuvinte care conţin â. 

 4.Cuvântul mergeau  are ......... sunete şi...........litere.  

5. Pune in ordine , faptele întâmplării: 

         …. Un călător s-a urcat într-un copac, iar celălalt s-a prefăcut mort si ursul îl lăsă în 

pace 

         …..Doi prieteni călătoreau împreună prin desişul unei păduri . 

         ….Călătorul lăsat în pace de urs îi spune celuilalt că a fost sfătuit de urs să nu mai 

calătorească cu  falşi prieteni. 

 

 6. Aşază în ordine alfabetică următoarele cuvinte: prieten, copac, popas, urs, drum, 

primejdie. 

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

 7. Selecteaza din text cuvintele care conţin grupurile de litere învăţate:  

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

 



Partea a III-a. Scrieţi rezolvările complete. 

 

1. Alcătuieşte un text de 5-7 enunţuri despre prietenul tău cel mai bun. Dă-i un 

titlu potrivit. 

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

 

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

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

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

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

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

  

2. Continuă dialogul purtat între cei doi prieteni  cu încă două replici: 

 -Ia spune, ce ţi-a şoptit ursul la ureche ? 

 -Mi-a şoptit că-s nişte ticăloşi cei care fug şi îşi lasă prietenii în primejdie. 

 -…………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.     Timpul de lucru este de 2 ore. 
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      VARIANTA II 

 

BAREM DE CORECTARE 

Partea I  

7 x 5 puncte = 35 puncte 

1 2 3 4 5 6 7 

a b c b c c c 

 

 Partea a II-a  

7 x 5 puncte = 35 puncte 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

d cealaltă,celelalte 

ceilalţi, celălalt 

5 6 sunete 

7 litere 

2.1.3 copac,drum,popas, 

prieten,primejdie,urs 

10 

 

Partea a III-a 

2 X 10 puncte   = 20 puncte 

 

 

1. 

 

 
-  Așezarea corectă în pagină a textului.........................................................................3p 

-     Concordanța dintre titlu și conținut  ..........................................................................3p 

-        Originalitate...........................................................................................................4p 

2. 

        Folosirea corecta a dialogului......................................................................................2p 

        Ortografie si punctuație.................................................................................................8p 
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Varianta 1 
Partea I.  Încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 1. Care dintre numerele de mai jos este succesorul numărului 29? 

a) 27                        b)   28                      c)   30                  d) 31 

       

 2. Găsiţi cel mai mare număr natural par de două cifre mai mic decât 76: 

 a)   75             b)  78             c)  72               d) 74 

  

 3. Câte numere formate numai din sute sunt cuprinse între 472 şi 913 sunt? 

 a)   6                        b)   4               c)    5               d) 8 

 

 4. Care este cel mai mare număr natural de trei cifre cu suma cifrelor 14: 

 a)  563                         b)    590              c)    591                d) alt răspuns 

 

 5. Acum 3 ani  Irina şi Cristina aveau împreună 11 ani. Câţi ani vor avea cele două 

fetiţe peste 4 ani ? 

  

 a)    25 ani                       b)   24 ani                c)  18 ani                  d) 22 ani 

 

6. Numerele care se rotunjesc la 340 sunt: 

a) 336, 328, 338, 331; 

b) 336, 332, 339,345; 

c) 344, 328, 336, 341; 

d) 343, 336, 338, 342. 

 

7.Care este cel mai mic număr natural de trei cifre consecutive impare: 

a) 102   b) 112  c) 135   d)113 

 

Partea a II-a. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

 

 1.  Dacă împărţitorul este 4 şi câtul este 8, atunci deîmpărţitul  este............: 

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



 2. Mihai are 3 prieteni. Câte strângeri de mână se fac  între ei, dacă aceştia se întâlnesc 

toţi odată ? Justificaţi!   

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

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

 3. 5 x m = ( 27+14) - 6        Valoarea lui   m = 

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

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

 4. Din predecesorul celui mai mare număr par de trei cifre luaţi răsturnatul numărului 

154? ............................................................................. 

 5. La suma numerelor 125 şi 153 adăugaţi diferenţa numerelor 342 şi 143? 

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

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

           6.Tata are 42 ani, mama cu 2 ani mai puţin , iar fiica de 4 ori mai puţin decât mama. 

Câţi ani are fiica? 

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

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

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

 7.Mă gândesc la un număr, îl adun cu 22, apoi scad 4 şi obţin cel mai mare număr par 

de două cifre identice. La ce număr m-am gândit? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Partea a III-a. Scrieţi rezolvările complete. 

1. Bunicul a plantat în livadă 5 rânduri a câte 9 cireşi  si 6 rânduri a câte 7 meri, iar 

prietenul său a plantat 6 rânduri a câte 8 cireşi şi 4 rânduri a câte 9 meri.  

Care din cei doi prieteni a plantat mai mult şi cu cât? 

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mama a cumpărat de la librărie o carte care a costat 28 lei, trei caiete a câte 7 lei fiecare, 

doua penare a cate 9 lei fiecare şi un ghiozdan pe care a dat cu 39 lei mai mult decât pe carte. 

   Ce rest a primit mama, dacă a avut la ea 200 lei?           

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru este de 2 ore. 
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      VARIANTA II 

 

BAREM DE CORECTARE 

Partea I   

7X 5 puncte = 35 puncte 

1 2 3 4 5 6 7 

c d c d a d c 

 

Partea a II-a  

7X 5 puncte = 35 puncte 

  

1 2 3 4 5 6 7 

32 6 strângeri 7 546 477 10 ani 70 

 

 

Partea a III-a 

1. 5x 9=45 (cireşi).............................................................................................2 puncte 

6x7=42(meri)................................................................................................2 puncte 

45+42=87 (pomi bunicul).............................................................................0,5 puncte 

6x8=48 (cireşi)……………………………………......................................2 puncte 

4x9=36( meri)................................................................................................2 puncte 

48+36=84(pomi prietenul).............................................................................0,5 puncte 

87-84=3 (pomi bunicul).................................................................................1 punct 

 

2. Caietele-3x7=21 (lei)...........................................................................................2 puncte 

Panarele - 2x9=18 (lei)........................................................................................2 puncte 

Ghiozdanul – 28+39=67 (lei)...............................................................................2 puncte 

Total cheltuieli – 28+21+18+67=134(lei)............................................................2 puncte 

Rămaşi – 200-134=66 (lei)..................................................................................2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nume şi prenume                  Şcoala              Profesor 

   
 

 
 
 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” – PITEŞTI 
Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310 

Tel/fax: 0248.28.55.17 

 
 

     ,, Şcoala dă aripi spre lumină’’ 

Clasa a II-a - 21.04.2016 

 

Tema ,, Prietenia’’ 

DP- Varianta I 

Partea I.  Încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 1.Care este cuvântul care nu se potriveşte :   

b) politicos        b)   săritor          c)   atent          d) codru        

       

 2. Ce defect  s-a ascuns între calităţi: 

 a)   leneş            b)  prietenos             c)  ascultător            d) ordonat 

  

 3. Ce cuvânt din şir este indicat pentru cuvântul ,,prieten’’?  

 a)   adevărat           b) fals             c)    prefăcut   d) egoist 

 

 4. Care din următoarele cuvinte nu este o însuşire sufletească: 

 a)  bun                 b)    înalt         c)    milostiv             d) sufletist 

 

 5.  Care dintre cuvintele următoare este opusul cuvântului ,,bucurie”:  

 a)    dragoste          b)   tristeţe              c)  ură                  d) duioşie 

 

6.Prietenul la...................... se cunoaste. 

a) necaz  b) noroc  c) nevoie  d) nimic 

 

7.Ce calitate nu se potriveşte pentru un prieten: 

a)comunicativ  b)silitor  c) săritor  d) răutăcios 

 

Partea a II-a. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate. 

1. Ionel trece strada pe trecerea de pietoni. Prietenul său,George, traverseseaza printre 

maşini. Care dintre cei doi prieteni traverseaza corect strada? 

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

........... 

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

 2. Enumeră 3 calităţi ale prietenului tău:  

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



 3. Daţi exemple de 3 animale care pot fi prietenii tăi: ..................................................... 

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

 

 4. Un prieten adevărat nu trebuie să :.................................................................... 

 5. Consumaţi .......................şi................................pentru sănătatea voastră. Ele conţin 

multe vitamine.        

6. Care este cel mai bun prieten al omului dintre animale? 

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

7. Cel mai bun prieten din familia mea este......................, pentru că.................... 

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

 

Partea a III-a. Scrieţi rezolvările complete. 

 Realizează un text de 5-7 rânduri cum ai vrea să arate cel mai bun prieten/ prietenă.  

Dati-i un titlu!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2. Realizează un desen  în care să-l ilustrezi pe cel mai bun prieten al tău. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu.    Timpul de lucru este de 2 ore. 

  



 

,, Şcoala dă aripi spre lumină’’ 

Clasa a II-a  - 21.04.2016 

DP 

Tema ,, Prietenia’’ 

   

 

      VARIANTA I 

 

BAREM DE CORECTARE 

Partea I 7 x 5 puncte = 35 puncte 

1 2 3 4 5 6 7 

d a a b b c d 

 

 Partea a II-a 7 x  5= 35 puncte 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ionel bun, 

harnic, 

ordonat.... 

cainele, 

pisica, 

iepurele.. 

rău, egoist, 

duşmănos... 

legume şi  

fructe 

câinele mama, 

tata... 

 

Partea a III-a 

3. 10 puncte 

 

 

4. să respecte tema dată.................................................................5 puncte 

originalitate...............................................................................5 puncte 

 

*Se punctează orice variantă corectă. 

 

 


