
OLIMPIADA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

”AI CARTE, AI PARTE” 

Comunicare în limba română 

clasa a II-a 

Varianta 3 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

 

Subiectul I  

Fiecare exercițiu are o singură variantă de răspuns corectă. Pentru fiecare exercițiu corect 

rezolvat se obțin 5 puncte.  

1. În cuvântul „disperat” se găsesc: 

a) 4 vocale şi 5 consoane 

b) 2 vocale şi 5 consoane 

c) 4 vocale şi 3 consoane 

d) 3 vocale şi 5 consoane 

 

2. Despărţirea corectă în silabe a cuvântului “disperat” este: 

a) di-spe-rat      b) dis-pe-rat      c) di-sper-at         d) dis-per-at 

 

3. Înţelesul / sensul asemănător al cuvântului „vestitor” poate fi: 

a) duşman        b) mesager         c) prieten             d) frate 

 

4. Perechea nepotrivită este: 

a) sticlă - sticluţă      b) fată - fetiţă       c) drum - cărare        d) poveste - povestioară 

 

5. Cuvântul care nu are două silabe este:  

a) poveşti           b) ştiţi        c) sticlă           d) pentru 

 



6. Alege cuvântul și continuă proverbul „Meseria este brățară ________________.” 

a) de argint        b)frumoasă      c)prețioasă         d) de aur 

 

7. În scrierea propoziţiei  Giță a eşit l-a plinbare. s-au strecurat:  

a) 3 greșeli        b) 5 greșeli;           c) 4  greșeli;       d) 6 greșeli 

 

8. Alege ordinea alfabetică pentru cuvintele: “spune, călimară, disperat, curcubeu”. 

a) curcubeu, călimară, disperat, spune 

b) disperat, călimară, curcubeu, spune 

c) călimară, curcubeu, disperat, spune 

d) călimară, curcubeu, spune, disperat 

 

Subiectul al II-lea  

Notează cu A, dacă răspunsul este adevărat și cu F, dacă răspunsul este fals. Fiecare 

răspuns corect valorează 5 puncte. 

 

9. Cuvântului „ambițios”  i se potrivește schema: vccvcvvc.  _____ 

10. În enunțul: Ana s-a dus în camera sa și sa gândit la ce s-a întâmplat., toate ortogramele 

s-a/sa sunt scrise corect.  ____ 

11. În seria: Alexandra, cserox, egzerciţiu, tixit, experienţă, ecscursionişti  sunt scrise 

incorect 3 cuvinte.____ 

12.  În propoziția: Gheorghe l-a chemat de cinci ori pe geamgiu. sunt șapte grupuri de 

litere. ______ 

 

Subiectul al III-lea  

Completați spațiile libere. Fiecare exercțiu rezolvat corect valorează 10 puncte. 

 

13. Autorul unui text în versuri se numește __________________ . 



14. La sfârşitul unei constatări punem semnul ___________, iar la sfârşitul unui îndemn 

punem semnul ___________________ .  

15. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru: 

 fricos _____________________ 

 izbutit ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicare în limba română 

Barem de corectare pentru clasa a II-a 

 

Oficiu……………………………… 10 puncte 

Subiectul I ( 40 puncte) 

1) d  

2) b 

3) b 

4) c 

5) b 

6) d 

7) c 

8) c 

…………………………………………………………………………. 8 x 5p = 40 puncte 

 

Subiectul II (20 puncte) 

1. A (adevărat) ………………………………………………………………………. 5 p.  

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

3. F (fals) ……………………………………………………………………………. 5 p. 

4. A (adevărat) ………………………………………………………………………. 5 p.  

…………………………………………………………………..……. 4 x 5p = 20 puncte 

 

Subiectul III (30 puncte) 

1. … poet ………………………………………………………………..10 puncte 

2. … punct … exclamării…………………………………………2x5 = 10 puncte 

3. sperios/temător 

reușit/izbândit…………………………………………………..2x5 = 10 puncte 

Total: 100 puncte 


