
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA” 

              PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN 

„SUB SEMNUL LUI FLORAR” 

Clasa a II-a 

                                                                       4 aprilie 2013 

 

            Iarna nu se dădea dusă  Un ghiocel îşi luă inima-n dinţi şi-i zise 
            Iarnă  pleacă odată 
            Cine eşti tu  prichindelule 
            Sunt primul sol al primăverii   
 

1. Completeză textul de mai sus cu semnele de punctuaţie corespunzătoare. 
 

2. Scrie înţelesul expresiei ,, îşi luă inima în dinţi”. 

            ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus ( antonim) pentru cuvintele: 
 
           prichindel -                                          primul – 
 
 

4. Scrie câte un cuvânt cu  sens asemănător (sinonim) pentru cuvintele: 
 
           zise =                                                  sol = 
 
 

5. Scrie cel puţin două enunţuri în care cuvântul sol să aibă înţelesuri diferite.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alege variantele corecte: 

a)  îmbobocit                              e)  încălzit                                   i)  înorat                         

 b)  înbobocit                              f)  împrimăvărat                        j)  printro                                          

 c)  îmcălzit                                 g ) înprimăvărat                         k)   printr-o 

d)  înncălzit                                 h)  înnorat                                  l) prin - tro 

 

Numele: ............................................ 
Prenumele: ........................................ 
Şcoala: ............................................. 
.......................................................... 
Învăţătoare:.........................................  
Judeţul :.............................................. 



 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Scrie un text de  cel puţin 4 enunţuri despre ghiocel. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    8.   Auzind cearta dintre ghiocel şi iarnă, soarele îi spuse ghiocelului: 
         ―Poarta primăverii are ca cifru numărul din răsturnatul căruia scazi suma numerelor 107 şi 259  şi 
obţii 355, adică numărul: 
 

       a) 721                      b) 639                      c) 936                      d) 127 
 

 
          Ghiocelul a descoperit cifrul, a descuiat poarta şi primăvara s-a aşternut peste ţară. 

 
9. Alege din enunţurile de mai jos pe cele specifice primăverii  (pune în căsuţă ,,X”): 

  Înmuguresc pomii.                                                               Se culeg strugurii 

 Înfloresc tufănelele.                                                              Se însămânţează porumbul. 

 Păsările călătoare se întorc din ţările calde.                           Se însămânţează grâul. 

 Ursul intră in bârlog să hiberneze.                                           Gâzele ies de prin crăpături. 

 Vremea începe să se încălzească.                                            Sărbătorim Crăciunul .     

 Păsările clocesc ouăle şi scot puişori .                                     Ziua creşte , noaptea scade.                                                                                                      

 În grădini se plantează legumele.                                             Sărbătorim  Paştele .                                                                                                                                                                            

 Înfloresc zambilele, narcisele şi lalelele.                                   Cad frunzele copacilor. 
 
 
   

 



             Riţa- Veveriţa a trecut cu bine peste iarnă şi acum se bucură de blândeţea primăverii.  
      Din cămara plină ochi în toamnă a mâncat în toate lunile iernii şi în prima lună a primăverii şi 

când a numărat a văzut că i-a mai rămas în cămară  un număr de alune egal cu cel mai mic număr de 
trei cifre distincte (diferite). 
 
 

10. Scrie lunile în care Riţa- Veveriţa a mâncat alune din cămară. 
 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

11. Câte alune a mai găsit veveriţa în cămară? 
 

a) 101                      b) 102                       c) 123                      d) 100 
 

 
12. Câte alune a mâncat  veveriţa în fiecare lună, dacă în cele trei luni de iarnă a mâncat  313 alune 

astfel : în prima şi a doua lună a mâncat 215 alune , în a doua şi a treia lună a mâncat 207 alune , 
iar în prima lună de primăvară a mâncat  cu 1 mai mult decât în prima lună de iarnă ?  Scrie 
rezolvarea mai jos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

13. Câte alune a avut Riţa- Veveriţa în cămară ? 
a)  522                    b) 102                       c) 422                     d) 631 
 
 
 



14. În aceeaşi zi, veveriţa Codiţă Roşcată numără alunele care i-au rămas în cămară şi găseşte cu 34  
mai puţine decât a găsit vecina ei,  Riţa- Veveriţa. După ce fiecare dintre cele două veveriţe consumă 
câte 22 de alune din cele rămase de peste iarnă, care va avea mai multe şi cu cât ? 

 
a) Riţa- Veveriţa va avea cu 22  de alune mai mult. 

b) Riţa- Veveriţa va avea cu 34  de alune mai mult. 

c) Codiţă Roşcată va avea cu 22  de alune mai mult. 

d) Codiţă Roşcată va avea cu 34  de alune mai mult. 


