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Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţământ. 
Înainte de a face următorul pas, spre clasa a III-a, trebuie evaluate cunoş-

tinţele şi posibilităţile fi ecărui elev cu precădere cele legate direct de viitoa-
rele achiziţii.

Aşadar, am propus în această lucrare 20 de teste (10 de teste de comuni-
care în limba română şi 10 teste de matematică şi explorarea mediului) care 
verifi că în mod efi cient cunoştinţe esenţiale, după modelul testelor propuse 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifi ce, în cadrul strategiei naţionale 
de evaluare. 

Rezultatele obţinute de către elevii care rezolvă aceste teste orientează ca-
drul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare 
la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, reprezentând o oglindă 
fi delă a modului real de pregătire, a posibilităţilor, a abilităţilor şi a înclinaţi-
ilor la sfârşitul clasei a II-a.

Autoarele

CUVANT-INAINTE



IN LIMBA ROMANA
COMUNICARE
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TESTUL

Se vor acorda 10 puncte din ofi ciu.

I Citeşte cu atenţie textul următor, apoi alege răspunsurile
 corecte sau completează spaţiile libere pentru a răspunde 
cerinţelor formulate în paginile următoare: (60 puncte)cerinţelor formulate în paginile următoare: (60 puncte)

Odată, demult, a fost în ţară o secetă cumplită. Soarele arsese totul pe 
câmp, prin grădini, prin livezi şi toată munca oamenilor fusese în zadar. 
Grâul, fructele şi legumele s-au uscat sub văpaia soarelui, iar oamenii 
au rămas fără mâncare.

Un om înstărit din Hârlău, cu sufl et bun, a strâns copiii săraci şi le-a 
spus:

― Copii, în acest coş e câte o pâine pentru fi ecare. Luaţi-vă pâinişoa-
ra până se va îndura bunul Dumnezeu să trimită zile mai bune.

Copiii năvăliră la coş. Fiecare voia să apuce pâinea mai mare. Apoi 
plecară fără să mulţumească.

Numai Irina stătea deoparte. Ea a luat pâinea cea mai mică rămasă în 
coş. Apoi, mulţumind omului, 
plecă acasă.

A doua zi copiii se purtară la 
fel. Irina luă din coş o pâine pe 
jumătate cât a celorlalţi.

Acasă, ea dădu pâinea mamei 
sale. Aceasta o frânse în două 
şi… ce să vezi? Din ea căzură mulţi bani de argint.

― Du banii înapoi, spuse mama, căci, desigur, din greşeală s-au stre-
curat în aluat.

Irina alergă şi întinse banii binefăcătorului. Acesta o privi lung, apoi 
spuse:

― Ia-ţi banii, fetiţo! Dinadins i-am pus în pâinea cea mică, pentru 
a-ţi răsplăti modestia şi cuminţenia. Să fi i întotdeauna harnică, blândă 
şi nelacomă, căci într-o zi, ca pâinea aceasta, viaţa îţi va aduce bogăţii.

(Pâinea – I.M. Râureanu)

1
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1. Care au fost urmările secetei? 
a) Păsările au rămas fără mâncare.
b) Izvoarele au secat.
c) Oamenii au rămas fără mâncare.
d) Oamenii au avut multă mâncare.

2. Cine a strâns copiii săraci? 
a) O femeie din sat;
b) Un băiat;
c) Irina;
d) Un om înstărit din Hârlău.

3. Ce ajutor le-a dat acesta copiilor? 

4. Ce au făcut copiii? Scrie, pe spaţiul dat, două acţiuni ale acestora.

5. Ce pâine a ales Irina? 
a) Pâinea cea mai mare;
b) Pâinea cea mai moale;
c) Pâinea cea mai micǎ;
d) Pâinea cea mai tare.
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6. Ce au găsit Irina şi mama sa, a doua zi, în pâine? 

7. Cine a spus „Du banii înapoi, [...] cǎci, desigur, din greşeală s-au 
strecurat în aluat”? 

a) Irina;
b) Mama;
c) Copiii;
d) Omul înstărit.

8. Ce a făcut binefăcătorul? 

a) A luat pâinea înapoi.
b) A primit banii.
c) I-a spus Irinei să păstreze banii.
d) A certat-o pe Irina.

9. De ce a pus omul înstărit banii în pâinea cea mică?

a) Pentru a-i răsplăti Irinei frumuseţea şi cuminţenia.
b) Pentru a-i răsplăti Irinei frumuseţea şi modestia.
c) Pentru a-i răsplăti Irinei modestia şi cuminţenia.
d) Pentru a-i răsplăti Irinei blândeţea şi cuminţenia.

10. Ce sfat îi dă omul Irinei? 
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II Scrie un bilet pentru Moş Nicolae în care să-i spui că ai fost 
cuminte, că îl aştepţi şi ce doreşti să îţi aducă.

(12 puncte)

La fi nal, verifi că dacă:

q ai respectat cerinţa;
q ai scris formula de început;
q ai scris corect cuvintele;
q ai semnat biletul.
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III
Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos. Unul dintre copiii din 
imagine eşti tu. Te afl i în parc. Scrie un text format din cinci 
propoziţii în care să răspunzi la următoarele întrebări.

(18 puncte)
propoziţii în care să răspunzi la următoarele întrebări.

(18 puncte)
propoziţii în care să răspunzi la următoarele întrebări.

    

       

a) Unde şi când se
petrece întâmplarea?
b) Cu cine te afl i în 
parc?
c) Ce faceţi voi acolo?
d) Ce îţi place cel mai 
mult să faci în parc?
e) Cum te-ai simţit?

 Nu uita să dai un titlu potrivit textului tău!

La fi nal, verifi că dacă:
q ai scris corect cuvintele;
q ai folosit semnele de punctuaţie potrivite;
q ai ordonat propoziţiile într-un text;
q ai formulat propoziţii clare şi complete;
q ai aşezat corect textul în pagină.



TESTUL
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Se vor acorda 10 puncte din ofi ciu.

2

I Citeşte cu atenţie textul următor, apoi alege răspunsurile
 corecte sau completează spaţiile libere pentru a răspunde 
cerinţelor formulate în paginile următoare: (60 puncte)cerinţelor formulate în paginile următoare: (60 puncte)

Cu mii şi mii de ani în urmă, cocoşul, soarele şi luna trăiau în împă-
răţia cerului ca trei fraţi. Cei mai vesel dintre ei era cocoşul. Cânta de 
dimineaţa până seara. Nici soarele nu era o fi re posomorâtă. Dar veşnic 
mohorâtă şi supărată era luna.

Într-o zi, luna se înfurie pe bietul cocoş, fi indcă nu-i cânta precum îi 
era ei voia, şi nici una, nici două, îl lovi atât de tare, de-l rostogoli din 
cer direct pe pământ. Când apăru soarele să vadă ce se întâmplase cu 
cocoşul, auzi cele petrecute şi se gândi să-l răzbune.

― Lună, tu care eşti mereu rea şi urâcioasă, ba chiar răzbunătoare, să 
ştii că nici cu mine 
nu vei mai trăi ală-
turi, de azi înainte, 
îi strigă soarele.

― Ei bine, eu 
sunt aşa cum ai 
spus, dar tu, care 
eşti veşnic strălucitor, tu, care din căldura ta încălzeşti inimile tuturor din 
jur, de ce vrei să mă pedepseşti?

― Nu te mai pedepsesc. Fie! Dar, de azi înainte, tu vei domni peste 
noapte, iar eu peste zi. Drumurile noastre se vor despărţi pe veşnicie. 
Iar cocoşul va şti aceasta şi se va trezi odată cu venirea mea în zori, va 
cânta de bucurie şi va bate din aripi, pe când la venirea ta se va grăbi să 
se ascundă.

Şi aşa a rămas de atunci până azi. De câte ori simte cocoşul apropi-
erea soarelui, se grăbeşte să trâmbiţeze zorile. Şi de câte ori presimte 
apropierea lunii, se grăbeşte să se ducă la culcare, să n-o vadă pe cea 
care l-a azvârlit din cer.

(Cocoșul, soarele și luna – poveste grecească)
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1. Unde trăiau cocoşul, soarele şi luna cu mii şi mii de ani în urmă?
a) Pe pământ;
b) În împărăţia cerului;
c) În împărăţia soarelui;
d) În împărăţia lunii.

2. Cine era cel mai vesel? 
a) Soarele;
b) Luna;
c) Cocoşul;
d) Cerul.

3. Cum este descrisă luna de către soare? Scrie, pe spaţiul dat, două 
însuşiri ale lunii.

4. De ce s-a înfuriat luna pe cocoş? 

5. Cum l-a pedepsit luna pe cocoş? 
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6. Cum este descris soarele? 

a) Posomorât;
b) Răutăcios;
c) Veşnic strălucitor;
d) Supărat.

7. Ce a hotărât soarele?

a) Să se răzbune.
b) Să îl aducă înapoi pe cocoş.
c) Să o pedepsească pe lună.
d) Luna să domnească peste noapte şi el peste zi.

8. Până când vor sta despărţiţi soarele şi luna? 

a) O sută de ani;
b) O zi;
c) Pe veşnicie;
d) O mie de ani.

9. Ce va face cocoşul odată cu venirea soarelui? 

a) Va mânca.
b) Va cânta de bucurie şi va bate din aripi.
c) Se va ascunde.
d) Nimic.

10. Ce va face cocoşul de câte ori va presimţi apropierea lunii? 
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II
Faci parte dintr-o familie formată din patru persoane. 
Scrie-i familiei tale, pe spaţiul dat, un bilet prin care să-i co-
munici o informaţie despre tine şi un alt membru al familiei.  
                      (12 puncte)

La fi nal,  verifi că dacă:

q ai respectat cerinţa; q ai scris formula de început;
q ai scris corect cuvintele; q ai semnat biletul.

III Scrie, pe pagina următoare, un text format din cinci propoziţii 
în care să răspunzi la următoarele întrebări.

(18 puncte)

a) Când este Crăciunul?
b) Ce semnifi caţie are această 
sărbătoare pentru creştini?
c) Cine vine cu Moş Ajunul?
d) Ce obiceiuri se practică de 
Crăciun?

 Cum sunt primiţi colindătorii de gazde? 




