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I. Citeşte cu atenţie textul: 

 

 
 
 
 

Darul Mamei Natură 
 

 

 

          Într-o zi, în timp ce Mama Natură îşi vedea de treburi în grădină, a auzit voci 

mânioase. Erau doi dintre copiii ei: Soarele şi Ploaia, se certau care este cel mai 

important pe lume. 

    "Eu sunt cel mai important!" strigă Soarele. "Fără mine, nimic nu ar creşte!" 

    "Nu este adevărat, eu sunt cea mai importantă!" strigă Ploaia. "Fără mine, nimic 

nu ar creşte!" 

    Glasurile li se auzeau din ce în ce mai tare şi din ce în ce mai răstite, fiecare fiind 

sigur că el este cel mai important. 

       La un moment dat, Mama  Natură s-a săturat  să-i  vadă  certându-se şi s-a gândit 

să le dea o lecţie. A trimis Soarele pe o parte a lumii şi Ploaia pe cealaltă. 

    Curând  a  fost pace şi linişte din nou, iar Mama Natură s-a întors la treaba ei. La 

început Soarele şi Ploaia s-au supărat că au fost despărţiţi, dar au decis că aceasta este 

şansa prin care fiecare poate demonstra care dintre ei este cel mai important. 

      Zi după zi, Soarele strălucea pe o faţă a globului, în timp ce pe cealaltă Ploaia 

continua să cadă. După o vreme, pe partea Soarelui totul era uscat, iar pe cea a Ploii totul 

era inundat. 

      Când şi-au dat seama de greşeala făcută, Soarelui şi Ploii li s-au făcut ruşine. S-au 

dus înapoi la Mama Natura şi şi-au cerut scuze. 

Ai de rezolvat exerciţii care îţi vor oferi ocazia să foloseşti ce ai învăţat şi ce ştii din 

experienţa ta de lectură şi de viaţă. Citeşte cu atenţie fiecare subiect şi scrie rezolvarea 

conform cerinţelor indicate. 

Vei primi 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru – două ore. 

Mult succes! 



      "Ştim acum că nici unul nu este mai important decât celalalt", au spus. "Avem 

nevoie unul de celalalt, iar lumea are nevoie de noi amândoi pentru creşterea plantelor şi 

a animalelor". 

Mama Natură era fericită că Soarele şi Ploaia şi-au învăţat lecția. Pentru a 

sărbători s-a gândit să ofere lumii un dar special. 

      De-a lungul cerului a pictat un arc de cerc din culori minunate: roşu, orange 

(portocaliu), galben, verde, albastru, indigo şi violet.  

- "Lumea are nevoie de voi amândoi, copiii mei, Soarele și Ploaia", a spus ea. 

"De câte ori veți vizita lumea, în același timp, acest arc de cerc va apărea pe cer. Când 

lumea va vedea curcubeul, va știi că voi sunteți fericiți să lucrați împreună." 

 

     
     SUBIECTUL I 

 

1. Bifează răspunsul corect: 

    Care dintre copiii Mamei Natură s-au certat: 

 

                        a. Soarele și Luna 

 

            b. Soarele și Ploaia 

 

          c. Ploaia și Vântul   

 

                                     
2. Citește replicile de mai jos și scrie, pe spațiul punctat, cărui personaj îi aparține fiecare 

dintre ele: 

           a)  „Eu sunt cel mai important! Fără mine nimic nu ar crește!”                                     ………………… 

           b)  „Nu este adevărat, eu sunt cea mai importantă! Fără mine, nimic nu ar creşte!"     ............................  

           c)  „Ştim acum că nici unul nu este mai important decât celalalt. Avem nevoie unul de celalalt, iar 

lumea are nevoie de noi amândoi pentru creşterea plantelor şi a animalelor"                   ....................................             

           d) „Lumea are nevoie de voi amândoi, copiii mei, Soarele și Ploaia.                    .................................... 

 

 

3. Completează spațiile punctate, folosind informații din text: 

 

Soarele și Ploaia erau doi dintre ........................ Mamei Natură. Fiecare dintre ei se credea 

.................................. . Mama Natură le-a dat o  ........................... . Cei doi si-au dat seama de 

.............................. făcută. Ca semn al împăcării lor, Mama Natură a oferit lumii .................................. .  

 

 



4. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru cuvintele date: 

glasuri - ................................ 

supărat - ………………….. 

a decide - ............................. 

a oferi - ................................ 

fericiți - ................................  

 

5. Formulează întrebări referitoare la text. 

                                       _____________________________________________ 

                    _____________________________________________ 

 

______________________________ 

______________________                                            

              ____________________________ 

            ____________________________ 

 
                    

                                        

______________________                     _____________________________ 

______________________                     _____________________________ 
 

 

 

6. Numerotează propozițiile de mai jos, în ordinea în care s-au întâmplat evenimentele. 

Atenție: Prima propoziție este deja numerotată! 

 

      Soarele și ploaia și-au dat seama că amândoi sunt importanți. 
 

                  Mama Natură s-a supărat și i-a despărțit.  
 

                  Soarele și ploaia se certau.   
 

                  Soarele și ploaia s-au împăcat. 
 

                  Mama Natură a oferit lumii curcubeul, ca semn al împăcării Soarelui cu Ploaia. 

       

                  Soarele a uscat totul, iar ploaia a inundat totul.  

          

                 
  

Unde? 

 

 

Cine? 

De ce? 

Ce? 

Când? 

1 



SUBIECTUL II 

 

7. Care dintre cele trei elemente ale naturii prezentate în text -  Soare, Ploaie, Curcubeu – 

îți place ție cel mai mult. Explică în 4-5 propoziții frumoase de ce îți place elementul ales. 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 SUBIECTUL III 

 

8. Scrie un text din 7-8 rânduri în care să prezinți un colț din natură. Dă-i un titlu potrivit 

textului tău. 

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 



CONCURSUL „ARIPI DIN CUVINTE” 

Barem de corectare şi notare 

Clasa a II-a  

 

Subiectul I (55 de puncte): 

1. Marcarea variantei corecte          2,5p 

 b)  - 2,5 puncte;  

       

2. Notarea personajului potrivit:          10p 

a) Soarele   – 2,5 puncte;      

 b) Ploaia   – 2,5 puncte; 

 c) Soarele și Ploaia  – 2,5 puncte; 

 d) Mama Natură  – 2,5 puncte. 

 

3. Completatea cuvintelor potrivite:          10p 

 copiii     – 2 puncte; 

 important    - 2 puncte; 

 lecție     - 2 puncte; 

 greșeala    - 2 puncte; 

 un dar special/curcubeul  - 2 puncte  

 

4. Notarea sinonimelor corecte:          10p 

 glasuri – voci    – 2 puncte;    

 supărat – trist, mâhnit, necăjit – 2 puncte; 

 a decide – a hotărî   – 2 puncte; 

 a oferi – a dărui, a da   – 2 puncte; 

 fericiți – veseli, bucuroși  – 2 puncte; 

 

5. Scrierea unor întrebări corecte, care au legătură cu textul dat:      15p 

 Cine ................?   - 3 puncte; 

 Ce ...................?   - 3 puncte; 

 De ce ...............?   - 3 puncte; 

 Când ................?   - 3 puncte; 

 Unde ................?   - 3 puncte; 

 

6. Numerotarea corectă a propozițiilor:          7,5p 

 2. Mama Natură s-a supărat și i-a despărțit.         - 1,5 puncte 

 3. Soarele a uscat totul, iar ploaia a inundat totul.         - 1,5 puncte 

 4. Soarele și ploaia și-au dat seama că amândoi sunt importanți.      - 1,5 puncte 

 5. Soarele și ploaia s-au împăcat.          - 1,5 puncte 

 6. Mama Natură a oferit lumii curcubeul, ca semn al împăcării Soarelui cu Ploaia.    - 1,5 puncte 



Subiectul al II-lea (15 puncte) 

Precizarea unui element al naturii, din cele trei prezentate în text: Soarele, Ploaia și Curcubeul. 

Scrierea a 4-5 propoziții legate de elementul ales.       

 

  - 3 puncte pentru fiecare propoziție corect formulată, care se referă la elementul ales 

 

Subiectul al III-lea (20 puncte) 

Redactarea unei compuneri de 7-8 rânduri 

 scrierea titlului potrivit     - 2 puncte; 

 aranjarea în pagină a textului;     - 3 puncte; 

 coerenţa enunţurilor din text;      - 3 puncte;                                     

 ortografia corectă a cuvintelor din propoziţii;  - 3 puncte; 

 utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;              - 3 puncte; 

 complexitate, originalitate;        - 3 puncte;                                      
 utilizarea expresiilor frumoase;       - 3 puncte;                                

 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

TOTAL: 100 de puncte 

 

 


