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Subiectul I  

Citeşte textul de mai jos şi răspunde următoarelor cerinŃe:                               
 

Prietenul nostru, televizorul?! 
 
„Nu se cunoaşte întocmai cine a fost inventatorul televizorului, dar se spune că englezii au fost primii care au 

început să construiască cutiile astea magice, care-Ńi povestesc câte-n lună şi în stele. Trebuie doar să apeşi butonul 
de control şi gata: o lume întreagă îŃi inundă camera, gata să facă cunoştinŃă cu tine. 

O lume în care hipopotamii dau lapte roz, iar majoritatea elefanŃilor cântăresc mai puŃin decât limba unei 
balene albastre; o lume în care veveriŃele uită unde îşi ascund jumătate din hrana procurată, albinele nu apucă să 
doarmă niciodată, iar pudra de pe guma de mestecat este marmură foarte fină. Mai simplu spus o lume magică. 

Frumos, educativ, nimic de zis, dar cam atât. Dacă vreau să mă joc, nu îmi răspunde la provocare, iar în 
weekend, când mi se face foame, nu ştie să-mi pregătească un mic dejun adevărat, nici dacă îl rog frumos. 

Doar mama face cel mai bun mic dejun din Calea Lactee, iar cele mai reuşite excursii în natură, cu tot cu 
pescuit în barcă şi păsări în mărime naturală, tot cu tata le-am trăit.” 

1. Cine a început să construiască acele cutii magice, pe care le numim televizoare? 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.   

a) italienii; 
b) americanii; 
c) japonezii; 
d) englezii. 

2. Cum este lumea pe care o prezintă televizorul?    
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) nemaipomenită; 
b) magică; 
c) imaginară; 
d) în două dimensiuni; 
e) în mişcare. 

3. Scrie două minusuri ale televizorului, aşa cum sunt prezentate în textul de mai sus. 
Scrie răspunsul pe spaŃiul dat.   

4. Personajul textului de mai sus spune despre o persoană că face cel mai bun mic dejun. Cine este? 
 Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.   

a) bunica; 
b) mama; 
c) tata; 
d) sora mamei. 

5. Ce spune personajul despre tatăl lui? Scrie răspunsul pe spaŃiul dat.  

6. Citeşte, cu atenŃie, enunŃurile de mai jos.  
 Subliniază cuvintele care conțin grupurile de litere ge, ci.   

Cei cinci prieteni au mâncat zece tarte cu cireşe. 
Din cauza frigului, borcanul cu gem aşezat lângă geam a crăpat. 
ToŃi cei cinci au umbrele şi geci roşii. 
Deşi girafele au gâturile lungi, ele sunt nişte fiinŃe gingaşe. 

7. Scrie în casetă câte silabe are fiecare cuvânt:   

penar  � dinozaur � 
punct  �  apă � 
magician  �  genovez � 
trecător � 



Subiectul al II-lea                         
Scrie câte un cuvânt care are sens asemănător pentru următoarele cuvinte:  

cinstit, harnic, voinic, curajos, frumos.   

 
Subiectul al III-lea   

În vacanŃă, doi copii vor să meargă la film. Continuă dialogul. (5-6 replici) 
— IonuŃ, după amiază sunt liber. ÎŃi propun să mergem la film. 
 

 Se acordă 10 de puncte din oficiu. 



CONCURSUL  

„comunicare.ortografie.ro“ 

 

Anul şcolar 2013-2014 

 
Bareme de corectare pentru clasa a II-a 

 
 

Oficiu .............................................................................................................................................. 10 puncte 

 

Subiectul I  ................................................................................................................................ 40 de puncte  

 
1. Încercuirea variantei corecte – d – englezii  ................................................................................... 1 punct 

2. Încercuirea variantei corecte – b – magică  .................................................................................... 1 punct 

3. Transcrierea corectă a enunŃului care precizează cele două „minusuri” sau scrierea unui enunŃ liber 
corect în care să le precizeze ............................................................................................................ 8 puncte 

 Precizarea într-un enunŃ corect a unui singur „minus” 5 puncte 

4. Pentru încercuirea variantei corecte – b – mama .......................................................................... 1 puncte 

5. Scrie/transcrie corect răspunsul ................................................................................................... 6 puncte 

 Scrie/transcrie parŃial răspunsul 3 puncte 

6. gem; geam; geci; cinci; cireșe; geci  ........................................................................... 6 x 1,5p = 9 puncte 

7. pe-nar  = 2, punct  = 1, ma-gi-ci-an  = 4, tre-că-tor = 3, di-no-za-ur  = 4, a-pă = 2, ge-no-vez = 3  ........  
  ...................................................................................................................................... 7 x 2p = 14 puncte 

 
Subiectul al II-lea ..................................................................................................................... 30 de puncte 

 
Pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens asemănător  ............................................ 5 x 6p = 30 de puncte 
 Câteva dintre sinonimele cuvintelor: 

cinstit = onest, corect, integru; virtuos, fidel, cast; stimat, onorabil; 
harnic = activ, vrednic, muncitor, zelos, silitor, sârguincios; 
voinic = robust, viguros, vânjos; curajos, viteaz, îndrăzneŃ; flăcău, fecior; ostaş, soldat; 
curajos = viteaz, îndrăzneŃ , neînfricat, brav; cutezător, dârz, temerar; 
frumos = estetic; arătos, chipeş, aspectuos, fălos; senin, însorit.  

 
Subiectul al III-lea ................................................................................................................... 20 de puncte  
Se va urmări: 
- continuarea dialogului cu 5-6 replici cu înlănŃuire logică; ........................................................... 14 puncte 

(4-5 replici – 10 puncte, 3-4 replici – 8 puncte, 2-3 replici – 6 puncte); 
- aspectul scrisului;............................................................................................................................3 puncte 
- aşezarea textului în pagină..............................................................................................................3 puncte 

 

Total general 100 de puncte 
 
Notă: În cazul în care apar greşeli de ortografie sau de punctuaŃie, se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare 
greşeală. 
 


