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PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
Subiectul I

20 de puncte

Marchează cu ajutorul liniuţelor cuvintele aflate în şirul de litere, apoi desparte în
silabe cuvintele găsite.
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Subiectul al II-lea

20 de puncte

Încercuieşte cuvântul despărţit corect în silabe:
a) car-tier, car-ti-er;
b) pie-tre, pi-e-tre;
c) aer, a-er;
d) a-le-e, a-lee.
Subiectul al III-lea

30 de puncte

Completează spaţiile punctate cu grupurile de litere care se potrivesc.
Ieri am spart un ......am la garajul ve......nului de la cinci. Vecinul (......că) m-a văzut,
apoi a venit la tata şi i-a spus ce am făcut.
Tata nu s-a supărat pe mine. A luat o ruletă şi a mers cu ......că la locul faptei. Au
măsurat dimensiunile ......amului şi a plecat spre geam......u. Nenea Gheor......, ......amgiul,
îi ştie pe toţi „fotbaliştii cartierului”. Îi numeşte fotbaliştii fără ......te, pentru că nu sunt
atenţi şi sparg ......amuri. Nenea ......orghe a tăiat geamul şi i l-a dat tatălui meu. Tata a
revenit la garajul lui nenea ......că şi l-a ajutat să îşi monteze geamul.
Subiectul al IV-lea

20 de puncte

Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
 Consoanele sunt sunete care se rostesc mai uşor cu ajutorul altor sunete.
 În următoarea serie de cuvinte rar, sar, dar, car se schimbă numai prima literă.
 Cuvântul pitic are cinci litere şi cinci sunete.
 În următoarea serie de cuvinte dar, sar, iar, var se schimbă numai prima literă.
 Enunţul Munţii sunt cele mai înalte forme de relief are nouă cuvinte.
 Atunci când primeşti ceva trebuie să spui mulţumesc.








