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PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a
Varianta 2
 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
Scrie în casetă câte silabe are fiecare cuvânt:
dinozaur; 
punct;
telefon;

zar;
sculptură; 
telegondolă;
ghimpe;

televizor;
căpcăun;

colorant.
Subiectul al II-lea

25 de puncte





25 de puncte

Formează cuvinte noi înlăturând ultima silabă a fiecărui cuvânt din lista de mai jos:
dosar, piton, mare, vere, boare.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Taie, cu o linie, cuvântul care este scris incorect.
Unciul/ Unchiul are o jachetă/ jaghetă nouă.
Bunica face/ faci cozonaci/ cozonagi gustoşi.
Mama mi-a cumpărat o jachietă/ jachetă nouă.
El s-a uitat chiorâş/ cheorâş la mine.
Sora mea a primit o roche/ rochie nouă.
Subiectul al IV-lea

15 puncte

Notează cu A, dacă enunţul este adevărat şi cu F, dacă enunţul este fals.
Cuvântul coşar are tot atâtea silabe câte are cuvântul sobar.
Cuvântul nea are tot atâtea silabe câte are cuvântul bea.
Cinteza, piţigoiul, bursucul şi cocoşul de munte sunt păsări.
Cuvântul miriapod este format din patru silabe şi şapte litere.
Cuvântul bun este format dintr-o silabă, iar cuvântul punct din două silabe.
Cuvântul insecticid are mai multe litere decât intrinsec.
Atunci când te întâlneşti cu cineva cunoscut este bine să îl saluţi.
Cuvântul ac are acelaşi număr de silabe şi de litere ca şi cuvântul ei.
Cuvântul piţa este format din cinci sunete.
Cuvântul împroprietări este format din cinci silabe şi nouă litere.












