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Nume elev:_______________________                                                                   Data:________________ 

 

Test de evaluare iniţială - Comunicare în Limba Română  

Clasa a II-a 
 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru 50 minute. 

 

    1. Scrie după dictare textul audiat: 

 
 

 

 

 

 

 

      2. Citește textul și stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor prin  A (adevărat) sau F (fals): 

       Tatăl meu și pisica au devenit foarte buni prieteni dar mama era supărată pentru că nu suporta pisicile 

maidaneze. Tata s-a întristat și i-a cerut scuze pisicii pentru că mama era nepoliticoasă. Zilnic îi ducea pe ascuns 

câte o farfurie cu lapte. (după Dragonul tatălui meu, de Ruth Stiles Gannet) 

  

a) Mama iubea pisicile maidaneze.                                  c) Tata îi ducea lapte pisicii săptămânal. 

b) Mama a fost nepoliticoasă față de pisică.                    d) Tata s-a împrietenit cu o pisică. 

3. Descoperă perechile de cuvinte care au înțeles asemănător sau opus:  

supărare          nou                                    școlar                    rece 

vechi               bătrân                                cald                      elev 

pădure             tristețe                               armată                  urât 

tânăr                codru                                frumos                  oaste 
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 4. Scrie întrebarea sau răspunsul pentru enunțurile date: 

a) Da, îmi plac foarte mult fructele. 

_________________________________________________________________________ 

b) Câți lei ai dat pe ciocolată? 

_________________________________________________________________________ 

c) Peste două  luni voi împlini nouă ani. 

_________________________________________________________________________ 

d) Care este animalul tău preferat? 

_________________________________________________________________________ 

      5. Numerotează  propozițiile în ordinea logică a  evenimentelor: 

Alexia se culcă devreme. 

Dimineață se scoală odihnită. 

Ea are un vis frumos. 

Este sâmbătă seara. 

    6.  Scrie câte o propoziție din 3-4 cuvinte, corespunzătoare fiecărei imagini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

În timpul rămas, colorează o imagine preferată din test. Mult succes! 


