
Evaluare sumativă pentru clasa a II-a Numele:

1. Se dă următorul text: „Era o zi friguroasă de iarnă. Eu priveam pe ferestră
fulgii strălucitori de nea. Se simțea miros de brânză și strafide. Era bunica
care scosese din cuptor cozonacul cald. Mama mi-a cerut ajutorul la
împodobirea bradului. Ușa casei se deschide și apare tata împreună cu
Puff, cățelul nostru. Se simțea o atmosferă de sărbătoare. Împreună cu
părinții mei am pus steluța aurie în vârful bradului. Nu voi uita niciodată
acea zi, a fost una unică.”Câte propoziții conține?

A șapte propoziții B nouă propoziții C zece propoziții

2. Ce înseamnă „atmosferă” în text?

A stare B frig C căldură

3. Ce înseamnă „unic” în text?

A amuzant B stresant C special

4. Despre ce este vorba în textul citit?

A Despre fulgii de nea

B Despre întâmplările unui copil înainte de sărbători

C Despre un cățeluș

5. La ce sărbătoare se referă textul?

A Sărbătoarea Crăciunului C Sărbătoarea mamei

B Sărbătoarea Paștelui

6. Cum se numea cățelul familiei?

A Dogg B Puff C Bella

7. Ce făcea bunica?

A Gătea C Avea grijă de nepoți

B Croșeta

8. Ce anotimp ilustrează textul?

A Vara B Primăvara C Toamna D Iarna

9. Afară...

A răsărea soarele B ploua C ningea

10. Ce facea mama?

A împodobea bradul C plimba cățelul

B gătea

11. Ce culoare avea steluța din vărful bradului?

A Galbenă B Argintie C Aurie

12. Selecteză semnul exclamării.

A . B ? C : D !

13. Când folosim semnul întrebării?

A Când exprimăm o mirare

B Când adresăm o întrebare

C Când enumerăm nume de orașe

14. Selecteză propoziția în care este folosim corect punctul.

A Aș mânca o prăjitură. dar și ciocolată

B .Nu știu unde locuiești

C Am primit un animal de companie.

15. Începutul replicii unei persoane într-un text se noteză cu

A Semnul exclamării C Linia de dialog

B Punct

16. Într-un text pot să apară mai multe personaje.

A Fals B Adevărat

17. Selectează cuvântul scris corect.

A ânghetată B înghețată

18. „Vai, ce frumos ninge!” este o

A un îndemn B o întrebare C o mirare

19. Selectează cuvântul scris corect.

A cîine B câine

20. Un cuvânt asemănător pentru „nea” este

Selectați răspunsurile 2

A omăt B apă C zăpadă
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