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Comunicare în limba română Evaluarea Națională – clasa a II-a

Citește textul de mai jos, cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

Ciprian este un băieţel de nouă ani, foarte curios. Vrea să afle despre apariţia 
vieţii pe planeta noastră, despre adâncul oceanelor, despre peșteri. Preferă să 
se documenteze singur, urmărind cu mult interes emisiunile despre știinţe de la 
radio și de la televizor. Uneori cere lămuriri de la bunicul său care este cercetător 
istoric. În ultimul timp vrea să afle despre apariţia scrisului.

Într-o seară de vară, pe când se plimba cu bunicul pe aleile parcului, îl întreabă:
— Bunicule, cine a inventat scrisul? Cred că acela a făcut un mare bine 

oamenilor!
Bunicul îl privește pe copil cu gingășie. 
— Primul om care a scris și primii oameni care au pus în aplicare această 

invenţie grozavă rămân niște necunoscuţi, undeva, în trecut. Au rămas de 
la ei tăbliţe de lut, stele de piatră, însemnări pe scoarţă de copac, pe piei 
de animale, pe tăbliţe de ceară, pe lemn, pe mătase, pe hârtie. La început, 
oamenii au comunicat prin desene. Acum să ne întoarcem acasă, că s-a făcut 
târziu.

— A fost o seară minunată, bunicule! Mâine seară ne mai plimbăm? 
— Dacă vrei să continuăm povestea apariţiei scrisului, să știi că mai ai multe 

de aflat. Iată o scrisoare cu desene.

(Povestea scrierii – adaptare după Victoria Măricuțoiu)

Citit

TEST
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Ce ai aflat din text?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1

a ) informaţii despre inventatorul scrisului
b) informaţii despre adâncul oceanelor
c ) informaţii despre peșteri
d) povestea apariţiei scrisului

Cum preferă Ciprian să se documenteze?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

2

a ) Cerând lămuriri de la bunicul său.
b) Urmărind emisiunile despre știinţe.
c ) Citind povești.
d) Ascultând povești.

De ce bunicul lui Ciprian este foarte informat?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

3

a ) Pentru că ascultă emisiuni știinţifice de la radio.
b) Pentru că urmărește emisiuni la televizor.
c ) Pentru că este cercetător istoric.
d) Pentru că este foarte curios.

Ciprian este un băieţel foarte curios. Despre ce vrea el să afle informaţii?
Scrie, pe spațiul dat, trei lucruri care îl interesează.

4
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Ai aflat din text cum proceda Ciprian pentru a se informa. Ce alte modalităţi 
pot fi?
Completează, pe spațiul dat, încă două modalități de informare, diferite 
de cele menționate în text.

5

Pentru a afla informaţii, poţi să 
sau să 

Despre ce vrea Ciprian să afle în ultimul timp?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

6

a ) despre apariţia vieţii
b) despre adâncul oceanelor
c ) despre peșteri
d) despre apariţia scrisului

Ce părere are Ciprian despre persoana care a inventat scrisul?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

7

Care este motivul pentru care bunicul și Ciprian trebuie să se întoarcă acasă?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

8

a ) Pentru că s-au plimbat mult.
b) Pentru că începe emisiunea știinţifică de la televizor.
c ) Pentru că s-a făcut târziu.
d) Pentru a continua povestea spusă.
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De ce își dorește Ciprian să se plimbe cu bunicul său și a doua zi?
Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău.

9

Despre ce i-a povestit bunicul nepotului său?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

10

a ) despre fenomene naturale
b) despre peșteri
c ) despre ceea ce se întâmplă în adâncul oceanelor
d) despre apariţia scrisului

Ce i-a arătat bunicul lui Ciprian?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

11

a ) tăbliţe de lut
b) tăbliţe de ceară
c ) o scrisoare cu desene
d) niște însemnări pe scoarţă de copac

Dacă bunicul tău ar fi cercetător istoric, ce l-ai întreba și ce crezi că ţi-ar 
răspunde despre apariţia scrisului?
Completează, pe spațiul dat, întrebarea și răspunsul.

12

— Cum comunicau  la început?
— La început 
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Observă ilustrațiile de mai jos. Din unele bule lipsesc formulele de 
comunicare politicoasă.

1

scrie, pe liniile din bule, replicile pe care crezi că le-au spus copiii.
Replicile trebuie să corespundă răspunsurilor scrise în bula din partea dreaptă.

Scris

TEST

1

3

2

4

Trebuie să verifici dacă: 

� ai scris replicile pe spaţiile punctate din toate bulele;
� replicile scrise corespund răspunsului;
� ai scris corect enunţurile;
� comunicările scrise au legătură cu imaginea dată.

Da! Avem 
revista 

PIP.

Sigur că îţi 
permit să te 

așezi!

Spectacolul 
începe la 
ora zece!

Poftim 
biletul!
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Elena merge cu mama ei la librărie. Observă ilustrațiile. 2

scrie un text, format din cinci propoziții, folosindu-te de banda desenată 
și de întrebările de mai jos.

1. Unde au venit Elena și mama ei?
2. Cine alege cartea în librărie ?
3. Care este titltul cărţii?

4. Ce fel de carte este?
5.  Ce fac Elena și mama ei

la sfârșit?

scrie și un titlu potrivit pentru textul tău.

 Trebuie să verifici dacă:
� ai scris corect cuvintele;                          
� ai folosit semnele de punctuaţie potrivite;
� ai ordonat propoziţiile într-un text;       
� ai formulat propoziţii clare și complete;
� ai așezat corect textul în pagină.

Bună 
ziua!

Ce carte 
ai ales, 
Elena?

Aceasta este 
cartea pe care 

o doresc!

Vă 
mulţumim!

Bine aţi 
venit!

La 
revedere!

A! E o carte 
cu animale!

Am ales 
Căsuța 

din Oală!
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