
 
 

Concursul județean de Limba și literatura română 

 

,,COPILĂRIA – CUVÂNT ȘI CREAȚIE” 

 

               Etapa I  – 29.03.2014 

 

                    CLASA a II a 

  

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

     Era odată o fetiţă căreia nu-i plăcea să se spele şi nici să se pieptene, din care pricină copiii 

au poreclit-o „Murdărica".Văzând-o atât de murdară, toţi fugeau de ea. 

      Într-o zi a plecat în pădure să-şi găsească un prieten de joacă. În calea ei a întâlnit o 

veveriţă, căreia i-a spus:  

,,  —Veveriţă,  veveriţă,  joacă-te cu mine!" 

 ,,— Să mă joc cu tine? Nici nu mă gândesc. Trebuie să-mi mătur casa şi să-mi pieptăn blăniţa. 

Până acum am cules alune. Dar tu ce-ai făcut de nu te-ai spălat şi pieptănat?" 

Fetiţa n-a zis nimic, ci şi-a continuat drumul. Într-un tufiş a zărit doi iepuraşi.  

— Iepuraşilor,  iepuraşilor, nu vreţi să ne jucăm împreună?  

— N-avem timp de joacă, ne ducem la râu să ne spălăm; tocmai am terminat de mâncat. Tu de 

ce nu te piepteni şi nu te speli?  

A rugat şi pe ursuleţ să se joace, dar el avea treabă: îşi călca şorţuleţul și boneţica şi nici n-a 

băgat-o în seamă.  

Pe când se pregătea să iasă din pădure, văzu un arici ce se zbenguia printre frunzele uscate.  

— Ariciule, ariciule, nu te joci cu mine?  

— Mă joc pentru că am învaţat lecţiile. Stai puţin să-mi chem şi prietenii. După ce s-au săturat 

de joacă, Murdarica a întrebat:  

— În pădure nimeni n-a vrut să se joace cu mine, numai voi! Pentru ce?  

— Pentru ce? — răspunseră aricii privind-o miraţi — pentru că te-am luat drept o aricioaică: ai 

părul ca nişte ţepi, faţa şi mâinile îţi sunt negre ca tăciunele! Acum vedem că nu eşti decât o fetiţă 

murdară şi nepieptănată. Pleacă şi să nu mai îndrăzneşti să te joci cu noi! Şi aricii s-au făcut ghem de 

supărare.  

Fetiţa n-a scos un cuvânt; s-a dus acasă, s-a spălat, şi-a prins părul cu două fundiţe roşii, mari, 

şi-a schimbat rochia, apoi a ieșit în curte. Când au văzut-o copiii, toţi au strigat:  

— Joacă-te cu noi, fetiţă cu fundiţe roşii! 

 
(,,Fetiţa  cu  fundiţe  roşii”, de  Cella  Aldea) 

 

Subiectul I - Înţelegerea textului (30 de puncte) 

 1. Marchează cu „X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect:                                            10p 

 

a) Fetița a fost poreclită:         b) Murdărica a plecat în pădure:         c)Părul fetiței era prins cu: 

Degețica                                   să culeagă ciuperci                           o fundă mare, roșie 

Frumușica                                să-și găsească un prieten                   două fundițe mici, galbene 

Murdărica                                să adune surcele                                două fundițe mari, roșii 

                                 

Numele  și prenumele elevului: 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Unitatea școlară: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



        d)Fetița a întâlnit:                                                   e) Ariciul se zbenguia printre: 

           un iepure, o vulpe și un lup                                      crengi  

           un arici, un iepure și un urs                                      frunze 

           o veveriță, un ursuleț, iepurași și arici                      tufișuri 

 

2. Uneşte cu o linie fiecare expresie cu explicaţia potrivită:                                                           4p 

    a) ,,se zbenguia”                    se ascundea           b) ,,au poreclit-o”       au alintat-o                                                                                      

                                                   se juca                                                       i-au zis 

                                                   se plimba                                                   au speriat-o 

3. Completează cu A pentru enunţurile adevărate şi cu F pentru cele false:                                    5p 

   a) Fetiței îi plăcea să se spele și să se pieptene.                           ______ 

   b) Murdărica a plecat în pădure.                                                  ______ 

   c) A zărit trei iepurași.                                                                 ______ 

   d) Ariciul își terminase lecțiile.                                                   ______ 

   e) Ursulețul s-a jucat cu fetița.                                                    ______ 

 
4. Uneşte numele personajului cu variantele care conţin însuşirile corespunzătoare acestuia:        5p 

    fetița                                                              uscate 

    frunze                                                            murdară și nepiptănată 

    fundițe                                                           pieptănată 

    mâini                                                             roșii 

    blăniță                                                           negre 

 
5. Scrie răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare:                                                                            6p 

    a) Ce  nu-i plăcea fetiței să facă ? 

   ________________________________________________________           

    b) Unde  a plecat Murdărica să-şi  caute un prieten de joacă?  

   _________________________________________________________ 

    c)Cu  cine s-a întâlnit în drumul ei? 

  __________________________________________________________ 
 

 

Subiectul al II-lea –Elemente de construcţie a comunicării (40 de puncte) 

 

6. Taie cu o linie cuvântele care nu se potrivesc:                                                                            2p 

 

                                                       

                                                                      smoala, abanosul, tăciunele 

 

 

 

                                           

                                                                         mătasea, niște țepi, grâul 

 

 

 7. Completează enunţurile cu unul din cuvintele într-o, într-un:                                                    2p 

     a) ____________ zi a plecat în pădure să-şi găsească un prieten de joacă.         

     b) A zărit doi iepurași ________________ tufiș.           

 

8. Uneşte cu linii cuvintele care au acelaşi înţeles:                                                                           5p 

     prieten            drum 

     pricină             văzu 

     mirați              amic 

     zări                  cauză 

     cale                 uimiți 

mâini negre ca.... 

părul ca...........                                                                               



9. Scrie sub fiecare bulă câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare din cuvintele date:             6p 

 

 

 

 

 

 

 

10. Desparte în silabe cuvintele:                                                                                                         5p 

     Murdărica: ______________________________________ 

     aricioaică: ______________________________________ 

     iepurașilor: _____________________________________ 

     lecțiile: ________________________________________ 

     țepi: ___________________________________________ 

11. Completează cuvintele cu mp sau mb: 

     bo_____oană; ca_____ion; a_____alaj; si_____atic; co____licat;  î______obocit .                     6p                                              

 

12. Completează în căsuţe numărul de sunete şi litere pentru fiecare din cuvintele date:                 10p 

           · pasăre                      sunete;                    litere; 

          · degetar                      sunete;                    litere; 

 

13. Caută, atât pe verticală cât şi pe orizontală, şi transcrie patru cuvinte care conţin grupurile de    4p 

litere ce, ci, ge, gi. 

  _______________________________ 

________________________________   

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

Subiectul al III-lea  20p  

Priveşte cu atenţie imaginea. Alcătuieşte un text din 4-5 enunţuri după acestă imagine. Dă un titlu 

textului. 

 

 

 

                                                     __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

P A C E T 

I N G E R 

T G L F V 

R E H R E 

A L O A C 

G A Z G I 

E R S I N 

uscate murdară terminat a continuat prieten 

 
negre 


