
OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

”AI CARTE, AI PARTE” 

Comunicare în limba română 

clasa a II-a 

 

Subiectul I   

 

 

     Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Cuvântul care denumeşte forma mică a obiectului (îl alintă) este:  

                   A) boabe     B) furnică      C) măsuţă               D) piper  

 

2. Găseşte cuvântul care nu este despărţit corect în silabe :  

                    A) moa - le   B) ie – pu – re   C) no - uă   D)  mi – er – curi 

 

3. Expresia “o iau la sănătoasa” înseamnă :  

                   A) sunt sănătoasă   B) sunt bolnavă   C) alerg   D) mă ascund ;  

 

4. Enunţul corect este:  

                         A) Sa dus la teatru.  

                         B) Cartea s-a este nouă.  

                         C) S-a întâlnit cu prietena sa.  

                         D) Bluza s-a este roşie.  

 

5.  Completează corect proverbul: „Cine se scoală de dimineaţă departe ......” 

                                 A) fuge    B) merge   C) ajunge     D) aleargă  

 

6. Ce cuvânt se termină cu o consoană ?  

                                 A) murdar    B) carte    C) masa    D) eroi   

 

7. Care pereche de cuvinte nu respectă  regula?  

                              A) nea – omăt   B) ostaş - soldat    C) înalt – scund     D)  foaie – filă. 

 

8. Fiecare rând dintr-o poezie se numeşte :  

                              A) propoziţie    B) întrebare    C) vers     D) strofă ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul al II-lea  

Scrie în dreptul enunţurilor  A(adevarat) sau  F(fals): 

1. Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul ”ostenit” este ”obosit”.  _____ 

2. Cuvântul cu sens asemănător pentru cuvântul “nevoiaş” este ”bogat”. ______ 

3. Se scrie ,,odată” atunci când  acest cuvânt se poate înlocui cu ,,odinioară”.  _____ 

4. Toate vocalele limbii române sunt: a, ă, e, i, o, u. ______ 

 

 

Subiectul al III-lea 

 

Completați enunțurile: 

 

1 Totalitatea  ____________unei limbi, scrise într-o anumiă ordine, se numește____________. 

2. În timpul unui dialog, ____________comunică clar și corect, iar ______________urmărește 

cu atenție mesajul transmis. 

3. Două puncte (:) se folosesc  înaintea   unei    __________________________   sau  a  unui    

______________________    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

”AI CARTE, AI PARTE” 

Comunicare în limba română 

clasa a II-a 

Barem de corectare  

 

 

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

 

 

Subiectul I (40 puncte) 

 

1. C) măsuţă.........................................................................................................................5p. 

2. D)  mi – er – curi..............................................................................................................5p. 

3. C) alerg.............................................................................................................................5p. 

4. C) S-a întâlnit cu prietena sa. ..........................................................................................5p. 

5. C) ajunge .........................................................................................................................5p. 

6. A) murdar.........................................................................................................................5p. 

7. C) înalt – scund................................................................................................................5p. 

8. C) vers...............................................................................................................................5p. 

.......................................................................................................................... 8 x5 p. = 40 puncte 

 

 

Subiectul al II-lea (20 puncte) 

 

1. F (fals) ...............................................................................................................................5p. 

2. F (fals) ...............................................................................................................................5p. 

3. A (adevărat) .......................................................................................................................5p. 

4. F (fals) ...............................................................................................................................5p. 

 

.......................................................................................................................... 4x5 p. = 20 puncte 

 

 

 

 

Subiectul al III-lea (30 puncte) 

 

1.  literelor, alfabet.......................................... …………………………………..2x5 = 10puncte 

2.  vorbitorul/emițător, ascultătorul/receptor .......................................................2 x5 = 10 puncte 

3.  enumerări, dialog...............................................................................................2x5 = 10 puncte 

...................................................................................................................... 3x 10 p.  = 30 puncte 

 

 

 

Total: 100 puncte 

 


