
                                                                        Şcoala Gimnazială Nr. 2 Boldeşti-Scăeni 
                                                                                            Prof. inv.primar Păun Maria Lucia 
 

Test de evaluare 
Comunicare în limba română 

 
Clasa a II a 

 
1. Citeşte textul şi răspunde la întrebări : 
 
         Într-o zi ,împărăteasa şi-a întrebat din nou oglinda: 
         -Oglindă, oglinjoară , cine e cea mai frumoasă din ţară ? 
         -Tu eşti frumoasă ca lumina zilei , dar Albă-ca -Zăpada este mult mai frumoasă ca tine. 
         Auzind un astfel de răspuns , împărăteasa a chemat un vânător şi i-a zis: 
        -Ia copila asta şi du-o în pădure că nu vreau s-o mai văd. 
        -Măria Ta , pădurea e plină de pericole , spuse vânătorul. 
 
                                                        Albă-ca –Zăpada , după Fraţii Grimm 
 

a) Scrie titlul textului. 
________________________________________________________ 

    b) Scrie autorul textului. 
___________________________________________________________ 
   c)Scrie personajele din acest fragment. 

 
2. Încercuieşte variantele corecte  de despărţire în silabe la capăt de rând. 
 
o-glinjoară vâ-nător pă-dure 
ogli-njoară vân-ător păd-ure 
oglin-joară vână-tor pădu-re 
ogli-njoară  
oglinjoa-ră 
 
3. Completează cu â sau î: 
 
__nainte,    s__rmă,     m_ndru,      __ncalță,      m__ncare ,   rom__n,    c__ine,   __ntunecă 
 

4.  Taie  cu o linie varianta incorectă: 

pîine / pâine                                         îmbrăcat / înbrăcat                        coborâ / coborî 

împodobit/ înpodobit                           reîntors / reântors                          câmp / cîmp  



 

5. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare. 

Steluţe de gheaţă se ţes pe geamuri  
Andrei şi Corina privesc afară 
Corina spune 
        
        Bunico          avem voie la săniuş  
         
       Desigur         Nu uitaţi să vă puneţi mănuşile , căciula şi fularul  
 
 
6.Scrie câte două cuvinte care să conţină grupurile indicate: 
 
oa______________________________        ua___________________________________ 
 
ia______________________________ ea___________________________________ 
 
ie______________________________         uă___________________________________ 
 
 
7.Taie cuvintele scrise greşit: 
 
pix /  pics egzamen /examen Alexandri / Alecsandri 
 
ruxac / rucsac tacsimetrist /taximetrist egzerciţiu / exerciţiu 
 
 
8. Alege forma corectă şi transcrie enunţurile : 
 
De ziua mea voi primi o bicicletă nouo / nouă. 
Oana / Uana , cum a fost testul de evaluare / evaloare? 
Sucul de lămâe / lămâie e în uală / oală. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


