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Culegere de limba engleză 
pentru clasele IX-XII 
  
Cea mai simplă metodă prin care copilul dvs. poate deveni un excelent  
vorbitor de limba engleză! Progresele sale vor fi incredibile!  
 
În lucrare găsiți 197 de fișe care  
sintetizează subtilităţile limbii engleze,  
cu reguli și excepții, și le prezintă  
într-o modalitate foarte ușor de reținut,  
cu exemple, teste și răspunsuri.  
Și, desigur, printre fișe sunt intercalate 
pagini de teorie, care concentrează  
regulile de gramatică și pronunție. 
 
Reguli + exemple + teste + răspunsuri,  
iată formula ideală pentru înţelegerea și 
memorarea eficientă a limbii engleze!  
 
Cu ajutorul metodei de lucru cu fișe, copilul 
dvs. va ajunge să stăpânească  
această limbă ca un vorbitor nativ și nu va avea absolut nicio problemă  
de comunicare/integrare nicăieri în lume. 
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ISBN: 978-606-47-0130-5

Comandaţi acum această lucrare de pe pagina 
www.engleza-avansati.stiinta.ro 

sau telefonic, la numărul 021 209 45 45.

Această lucrare poate fi vizualizată și online
www.rsonline.ro

Teste de Evaluare Naţională clasa a II-a

Comunicare  
în limba română 

Scris și citit

Include  
sugestii de 
rezolvare

Carmen Luca



Dragi copii,

Știu că ați muncit mult în acest an școlar și vă doriți rezultate foarte bune la
Evaluarea Națională, însă mai știu și că vă este teamă.

Am scris cu drag aceste teste pentru voi ca să puteți exersa suficient până
atunci însă, pentru ca totul să fie bine, mai este un secret: trebuie să citiți cu
mare atenție cerințele și să nu vă grăbiți să scrieți răspunsurile. Am observat, în
lucrările pe care le-am corectat, că elevi foarte buni au greșit la întrebări simple,
tocmai pentru că li s-a părut ușor și nu le-au acordat suficientă atenție, însă știu
că voi nu veți proceda așa și veți obține rezultate foarte bune.

Sper să parcurgeți cu plăcere paginile acestei lucrări și vă doresc mult
succes!

                          Cu prețuire,
                        Carmen Luca
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Evaluarea compentențelor fundamentale 
la finalul clasei a II-a 

PROBA 1 – SCRIS

,,Fă-te, suflete, copil
Și coboară-te tiptil
Prin porumb cu moț și ciucuri
Ca să poți să te mai bucuri”

(T. Arghezi, Creion)



Testul 1

Verifică dacă:
3 ai scris data;                                                                                                  
3 ai scris formula de

început;
3 ai semnat biletul.
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1. Mama ți-a pus astăzi în ghiozdan un pachet delicios. 
Scrie, pe spațiul de mai jos, un bilet prin care să îi mulțumești pentru ce ți-a

pregătit.

_________________

______________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________



1. Când ați fost în excursie?
2. Unde ați fost în excursie?
3. De ce ați ales acel loc?
4. Ce ați văzut acolo?
5. Ce activități ați desfășurat în timpul excursiei?
6. Cum te-ai simțit în timpul excursiei împreună cu familia ta?
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2. Ai fost, împreună cu familia ta, într-o mică excursie. 
Scrie, pe spațiul de mai jos, un text format din șase propoziții în care să prezinți

cum a fost excursia voastră, răspunzând la următoarele întrebări:

Scrie un titlu potrivit pentru textul tău!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Verifică dacă:
3 ai scris corect cuvintele;
3 ai ordonat propozițiile;
3 ai folosit semnele de punctuație potrivite;
3 ai formulat propoziții clare și complete;
3 ai așezat corect textul în pagină.
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PROBA 1 – SCRIS

Model de rezolvare



Testul 1

1. Model – bilet de mulțumire

12.10.2019

Mami,

Îți mulțumesc pentru pachetul 
cu mâncare!
A fost foarte bun! 
Am mâncat tot.

Andreea
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Evaluarea competențelor fundamentale 
la finalul clasei a II-a 

PROBA 2 – CITIT 



Testul 1

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

Cioc! Cioc! Cioc!

după Emil Gârleanu

Am auzit odată o convorbire între două păsări, un măcăleandru și un scatiu.
Cioc!cioc!cioc! se aude de departe. Măcăleandru zice:
– E ciocănitoarea!
– De ce-o fi ciocănind? întreabă scatiul.
– Caută veverița.
– De ce?
– Nu-i cunoști povestea? Să ți-o spun.
Demult, veverița a descoperit un pom cu rodul rotund și gustos. Era alunul.

I-au plăcut alunele și și-a făcut provizii pentru iarnă.
Într-o dimineață se zgârie la picior într-o coajă. Știa că nu mâncase nicio

alună și pândi hoțul. Ciocănitoarea veni să mănânce alune. Veverița o prinse
de coadă. Ciocănitoarea zbură, dar coada rămase în laba veveriței. Mai târziu,
veni smerită să își ceară coada, dar veverița își mutase cuibul.

De atunci ciocăne la fiecare copac, sperând să găsească veverița pentru a-și
recupera coada.
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a) Emil Gârleanu
b) George Topârceanu
c) Ion Creangă                                       
d) I.L. Caragiale

a) convorbirea dintre un măcăleandru și o vrabie
b) convorbirea dintre un scatiu și o privighetoare
c) convorbirea dintre ciocănitoare și veveriță
d) convorbirea dintre un măcăleandru și un scatiu

a) un ciocănit politicos în ușă
b) o bătaie ușoară din aripi
c) cântecul ciocănitoarei
d) plânsul veveriței

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine este autorul textului citit?

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce convorbire a auzit autorul?

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Ce însemna sunetul Cioc!cioc!cioc! ?

1.

Nu se completează de către elev

COD

2.

Nu se completează de către elev

COD
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a) căuta de mâncare
b) cânta de bucurie
c) era în vizită la cineva
d) căuta veverița

a) bun
b) dulce
c) gustos
d) delicios

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce ciocănea ciocănitoarea?

5. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cum era rodul pomului pe care îl descoperise veverița?

3.

Nu se completează de către elev

COD

4.

Nu se completează de către elev

COD

5.

Nu se completează de către elev

COD



a) într-o coajă de alună
b) în scoarța copacului
c) într-o coajă de ghindă
d) într-o coajă de nucă

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

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

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

.....................................................................................................................................68
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6. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
În ce s-a zgâriat veverița la picior?

7.  Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni petrecute în timp ce veverița a prins
coada ciocănitorii.

8. Scrie răspunsul tău pe spațiul dat.
De ce ciocăne ciocănitoarea la fiecare copac?

6.

Nu se completează de către elev

COD

7.

Nu se completează de către elev

COD



a) timidă
b) smerită
c) mândră
d) rușinoasă

Știa că nu ............................................. nicio alună și pândi .................................... .
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9. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cum era ciocănitoarea când a venit să-și ceară coada?

10. Completează spațiile libere cu informațiile care lipsesc!

8.

Nu se completează de către elev

COD

9.

Nu se completează de către elev

COD

10.

Nu se completează de către elev

COD



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

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

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

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

.....................................................................................................................................
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11. Crezi că a procedat corect veverița, pedepsind-o atât de rău pe ciocănitoare?
De ce?

Scrie, pe spațiul dat, răspunsul tău. Explică alegerea ta.

Felicitări, ai ajuns la sfârșitul
testului!

11.

Nu se completează de către elev

COD



PROBA 2 – CITIT 

Model de rezolvare



Testul 1
Cioc!Cioc!Cioc!

1. a
2. d
3. c
4. d
5. c
6. a
7. Ciocănitoarea a zburat și coada ei a rămas în laba veveriței.
9. b
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