
 
 

  

 

Lumea necuvântătoarelor 
SECȚIUNE DE TEST - ASCULTARE, CLASA A II-A 

 
 
CE VERIFICĂM? 
 
 Poate procesa texte rostite clar și rar 

 Poate discrimina sunetele limbii 

 Poate recunoaște silabele accentuate dintr-un cuvânt 

 Poate recunoaște cuvintele accentuate și pe cele neaccentuate din lanțul vorbirii 

 
 Poate înțelege texte la nivel global și local  

 Poate repera anumite informații explicite (timp, loc, personaje etc.) din texte variate 

 Poate identifica cuvintele-cheie dintr-un text 

 Poate răspunde la întrebări despre textul audiat și poate să-l repovestească cu ajutorul lor 

 
 Poate deduce /aproxima sensul unui cuvânt cu ajutorul contextului 

 Poate înțelege referințele din texte (pronume personale, demonstrative, substantive) 

 Poate sesiza relațiile simple (de scop, de cauzalitate etc.) între ideile exprimate în text, dacă acestea 

sunt marcate cu ajutorul conectorilor 

 Poate face inferențe logice și explicative 

 Poate folosi contextul, cunoștințele generale despre lume și experiența personală pentru a 

interpreta mesajul textului 

 Poate recunoaște funcțiile comunicative exprimate cu ajutorul enunțurilor/structurilor simple în 

contexte de comunicare familiare 

 Poate recunoaște funcțiile de bază ale intonației (secvențierea lanțului vorbirii în unități de idei, 

întrebare, exclamație etc.) 

 Poate sesiza corespondența elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) în comunicare 

 Poate identifica atitudinea personajelor/naratorului 

 Poate identifica câteva trăsături de bază ale personajelor 

 Poate face legătura între opiniile sale și textul audiat și între textul audiat și alte texte 

 

CE TIPURI DE TEXTE? 

 

 Texte narative simple (povești fantastice și populare, povestiri, fabule, legende), în care întâmplările 

se desfășoară în ordine cronologică, iar naratorul este extern; personajele nu sunt numeroase, 

dialogurile sunt frecvente, și apar  conectori care facilitează înțelegerea textului (structurează 

informația, marchează avansarea progresivă a acțiunii sau răsturnările de situație); 

 Poezii narative sau concrete, cântece, ghicitori și alte texte umoristice scurte, rimate și ritmate 

 Texte scurte, semi-științifice pe domenii de interes (Cum se fabrică...?/animale/natură) 

 Interviuri radio/TV cu eroii preferați 

 Cronici/recenzii foarte simple și scurte, pe domenii de interes 



 
 

  

 

 Fragmente din emisiuni informative pe domenii de interes (prognoza meteo, spoturi publicitare, 

documentare de tipul Cum se fabrică...?) 

 Fragmente din filme de desene animate dublate în limba română sau din filme special create pentru 

copii; 

 Instrucțiuni simple și scurte (rețete simple, reguli de joc) 

 Dialoguri semi-improvizate, cu 2 participanți, cu replici parțial suprapuse 

  



 
 

  

 

 

TIMP DE LUCRU: aproximativ 20 de minute 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 

Tip de text Abilități verificate 

Număr 

de 

itemi 

Modalitate de 

marcare a 

răspunsului 

Număr 

de 

puncte 

acordate 

1 

  Un text narativ în 

care întâmplările se 

desfăşoară în ordine 

cronologică  

(420 de cuvinte) 

Înţelegerea detaliată, la nivel 

global. 
6 

 

Încercuirea literei 

corespunzătoare 

răspunsului corect 

 

 

6 

2 

Un text scurt, semi- 

ştiinţific, pe un 

domeniu de 

interes(animale) 

(400 de cuvinte) 

Înţelegerea informaţiilor 

specific explicite (lungime, 

specii, viteză), la nivel local. 

 

8 

Scrierea cuvintelor 

potrivite în  spaţiile 

libere 

 

 

 

8 

3 

Text narativ scurt- 

poveste 

(300 de cuvinte) 

Sesizarea relaţiilor simple între 

ideile esprimate în text. La nivel 

local. 

6 

Notarea cifrei 

corespunzătoare 

imaginii corecte 

pentru ordinea 

cronologică a 

întâmplărilor 

6 



 
 

  

 

A. Ascultaţi cu atenţie un text despre animalele pădurii care s-au adunat la sfat să hotărască cine e 
mai puternic şi alegeţi varianta corectă de răspuns: 
 

1. Animalele s-au adunat la sfat 
a) la marginea câmpului. 
b) într-o grădină. 
c) în pădurea dintr-o margine de sat. 
d) acasă la Ruha-Buha. 

 

             2.  Personajul care crede că marele Elefant este cel mai tare pe Pământ este 
                  a)  Ruha-Buha cea înţeleaptă. 
                  b)  Iepuraşul Ţupa-Ţup. 
                  c)  Trompă-lungă-să-i-ajungă. 
                  d)  Chiţ, şoricelul elegant. 
 

3. Ruha-Buha crede că sunt multe animale puternice pe Pământ, cum ar fi 
a) leul şi lupul. 
b) Vântul şi Ploile. 
c) Tigrul, hipopotamul, ursul şi omul. 
d) Tigrul, hipopotamul şi ursul. 

 

4. Ruha –Buha crede  despre om că 
a) nu se poate pune cu Frigul, Vântul sau Ploile. 
b) este cel mai tare de pe Pământ. 
c) schimbă şi munţii din loc. 
d) e stăpân peste apă şi foc. 

 

5. Jupânul Frig este 
a) fiul Iernii. 
b) prieten bun cu Ploile. 
c) Prieten bun cu zâna Primăvară. 
d) fiul Primăverii. 

 

6. Oamenii i-au venit de hac Frigului şi au protejat grădina de legume 
a) punându-l să albească pietrele cu brumă. 
b) lăsându-l să muşte din firele de răsad. 
c) trimiţându-l pe urmele Iernii. 
d) acoperind straturile cu foi de ziare. 

 

 

 



 
 

  

 

          

B. Ascultaţi descrierea unui delfin. Completaţi spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc, după 
model. 

 

0. Specia: Delfin 
1. Numărul de specii: ............................................................................... 
2. Lungimea celui mai mic delfin: ........................................................... 
3. Lungimea delfinului cu nas turtit: ........................................................ 
4. Numărul de delfini morţi între 1959 şi 1977: ...................................... 
5. Numărul de dinţi ai unui delfin: ........................................................... 
6. Specia de delfin alb poate forma un grup de membri de : ..................... 
7. Viteza la care pot ajunge delfinii: ......................................................... 
8. Sunete pe secundă emise de delfini: ..................................................... 

 

C. Ascultaţi o poveste despre un iepure de casă şi unul de câmp care s-au întâlnit în pădure şi 
ordonaţi imaginile cronologic, în ordinea întâmplărilor. 

a)                     b)                                                   

 

 

 

 

c)                                                                                        d) 



 
 

  

 

 

  

 

a)  
                                                              f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

TRANSCRIEREA TEXTELOR 

 

A. Ascultaţi cu atenţie un text despre animalele pădurii care s-au adunat la sfat să hotărască cine e 
mai puternic şi alegeţi varianta corectă de răspuns: 

 

Se adunaseră în pădurea dintr-o margine de sat animalele la sfat: 

–  Ce ziceţi, din toate vieţuitoarele câte sunt, care credeţi că-i mai tare pe Pământ? întrebă 

Ruha-Buha cea înţeleaptă, potrivindu-şi ochelarii pe nas, cu aripa dreaptă. 

            – Eu zic, zice Chiţ, şoricelul-cel-elegant, eu zic că e prietenul meu Trompă-lungă-să-i 

ajungă, marele Elefant, care poate frânge o pădure ca pe o grămadă de surcele sau ca pe un vrej de 

mure. 

– Dar leul, paraleul, de el ai uitat? Odată, ca din joacă, doar cu o labă o lovitură a dat şi un 

bivol la pamânt a culcat – îl întrerupse Tupa-ţup… Sau să ne gândim numai la lup… 

– Aşa e.  Şi tigrul, şi hipopotamul, şi ursul, şi ei sunt puternici, la trântă vrednici, dar eu zic 

că este cineva şi mai tare, deşi nu arată aşa de mare, vorbi tot Ruha-Buha. 

–  Cine să fie, cine, care să mă întreacă şi pe mine? întrebă leul ce se ivise deodată pe 

aproape, călcând neauzit, cu mers pâşâit. 

–  Cum? Oare n-aţi ghicit?! Este omul, negreşit… El are puşcă şi asta ştiţi doar cât de 

amarnic muşcă, doborând pe oricare dintre noi cât ai clipi la pământ. El şi munţii dacă vrea îi 

schimbă din loc, e stăpân pe apă şi pe foc… 

–  Dar cu Frigul, cu fratele meu Vântul-cel-mare şi cu surorile mele Ploile nu se pune! 

–  Asta cine o spune? 

–  Chiar eu, jupânul Frig, bun prieten cu Geruială, fiul Iernii alungată de pe aici de zâna 

Primavară. Pe mine însă nimeni nu va ajunge să mă alunge. 

Astea fiind spuse,  începu să se lase cu înfiorare o boare de răcoare, care alungă animalele 

spre bârloguri, pe fiecare. Numai Ruha-Buha rămase la gura scorburii sale, să vadă cine-i mai 

tare… 

Oamenii, simţind răcoarea trimisă de Frig, spre livezile lor în floare, ieşiră din case cu mic 

cu mare şi-au aprins focuri pe sub pomi să le fie cald şi bine, să nu îngheţe florile şi să dea rod 

bogat, cum nu s-a mai aflat… Atunci şi asupra grădinii de legume Frigul imediat puterea şi-a în-

cercat, vrând să muşte din firele plăpânde de răsad, neapărat. Dar nici aici mare lucru n-a izbutit, 

fiecare strat fiind cu foi de ziare acoperit. Iar oaspetele nepoftit a trebuit să fie mulţumit doar cu 

pietrele de pe marginea drumurilor, pe care de ciudă cu brumă le-a albit. Şi aşa grădina şi livada au 

scăpat, iar a doua zi fiind stapân bunul Soare, Frigul a trebuit să-şi ia picioarele la spinare şi să plece 

pe unde-a văzut cu ochii, pe urmele Iernii. 

(Irimie Străuţ, Cine-i mai tare?) 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

B. Ascultaţi descrierea unui delfin. Completaţi spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc, după model. 

 

   

Delfinul este un mamifer acvatic înrudit cu balena şi cu rechinul. Aceşti înotători se pot întâlni în 

toate marile; ei se deosebesc de rudele lor prin dinţii de formă conică şi corpul robust. 

În lume se găsesc aproximativ 32 de specii de delfini. Exemplele tipice sunt delfinul cu botul turtit, 

foarte util pentru reprezentaţii în acvarii şi delfinul obişnuit. 

Amândoi apar în ape deschise, fiecare cu caracteristici diferite. Mai multe specii de apă dulce cum 

ar fi delfinul de râu trăiesc în estuarele din Asia şi America Sud. Delfinii de râu au trupul zvelt şi privirea 

limitată de poziţia ochilor. 

Cel mai mic delfin numit "Bufeo" are o lungime de 1.5 - 2.7 metri, iar cel mai mare "delfinul cu nasul 

turtit" ajunge la 4 metri lungime. Ucigaşul de balene este considerat a fi delfinul, în ciuda lungimii sale de 9 

metri.. Balena pilot este privită tot ca un tip de delfin. 

Odată delfinii erau vânaţi pentru comerţ, dar în special pentru cantităţile valoroase de ulei extras 

din unele părţi ale capului folosite la mecanismele ceasurilor delicate. Uleiuri mai ieftine s-au găsit în alte 

resurse, şi numărul delfinilor omorâţi a scăzut. Mulţi delfini au devenit prada plaselor de pescuit. Astfel 

între 1959 şi 1977 au murit aproximativ 4.8 milioane de delfini 

Într-o zi delfinii mănâncă o cantitate de mâncare egală cu aproape o treime din greutatea lor. Ei îşi 

prind prada în fălcile care au între 100 şi 260 de dinţi ascuţiţi. Delfinii urmează peştii în grupuri diferite. 

Unele specii cum ar fi delfinul alb care trăieşte în Pacific formează un grup de aproximativ 1000 de membri. 

În schimb delfinul cu nasul turtit se alătura unor grupuri mici. 

Delfinii ca şi balenele respiră printr-un orificiu de deasupra capului. În timp ce înoată ei ies la 

suprafaţă să ia "o gură de aer",  în acelaşi timp expulzând apa acumulată. Delfinii sunt înotători foarte buni 

care pot ajunge la o viteză de peste 40 km/h (25mph). Plămânii sunt adaptaţi la schimbări rapizi de 

presiune, permiţându-le să ajungă la o adâncime de 300 metri. 

Delfinii emit sunete aproape constant (aproximativ 300 de sunete pe secundă) emise de un 

mecanism aflat sub orificiul pentru respirat. Delfinii se ghidează după aceste sunete. 

Ei sunt foarte uşor de dresat şi sunt foarte inteligenţi; comunicând în continuu ei au ajuns să 

reproducă câteva cuvinte. Unii investigatori au sugerat că delfinii sunt capabili să înveţe o limbă şi să 

comunice cu oamenii.  

                                                      (sursa: https://ro.wikipedia.org/)  

 

 

https://ro.wikipedia.org/


 
 

  

 

C. Ascultaţi o poveste despre un iepure de casă şi unul de câmp care s-au întâlnit în pădure şi 

ordonaţi imaginile cronologic, în ordinea întâmplărilor. 

 

E dimineaţă. Roby a găsit în grădina cu legume a fermei un morcov uriaş. Trei ore s-a necăjit să-l scoată din 

pământ. Dorea să-l ducă mamei şi frăţiorilor lui. Se gândea la bucuria pe care le-o va face. 

Deodată se auziră pocnete puternice dinspre pădure. Curios, Roby lăsă morcovul şi se îndreptă spre pădure 

ciulind urechile. Lătrau şi câini. 

Dinspre pădure, obosit şi speriat, apăru un iepure mare, maroniu. Era un iepure sălbatic. 

−  Ajută-mă!!  Salvează-mă!! strigă iepurele sălbatic. Sunt obosit  de atâta alergătură şi sunt speriat. 

Mă urmăresc vânătorii cu puşti şi câini de vânătoare. Toate animalele pădurii sunt speriate. 

−Vino cu mine! spuse Roby. Te voi duce la fermă. Vei sta împreună cu  noi. Îi vei cunoaşte pe mama 

şi frăţiorii mei. Vei mânca morcovi dulci, vei fi liniştit şi fericit. Îţi va plăcea. 

Cei doi o porniră spre fermă. 

În timp ce alergau, iepurele de câmp îl întrebă pe Roby: 

−Vizuina voastră este destul de mare? Voi încăpea şi eu? 

−Desigur! Răspunse Roby. Cuşca în care locuim este mare. 

Auzind aceasta iepurele de câmp se sperie. 

−Vai de mine! Voi sunteţi închişi într-o cuşcă? Apoi, dacă traiul vostru este  într-o cuşcă 

închisă, atunci îmi văd de drum. Decât să trăiesc într-o cuşcă cu morcovi dulci, mai bine flămând şi liber. 

Spunând acestea, iepurele sălbatic o luă spre pădure, cu câinii şi vânătorii pe urmele lui. 

Roby rămase privind mirat în urma lor. 

Pe gânduri, Roby merse şi aduse în cuşcă morcovul mare şi dulce pe care-l  scosese pentru frăţiorii lui. 

Ce veselie! Ce ospăţ! Toţi ronţăiau veseli şi mulţumiţi. 

−Vino Roby, mănâncă şi tu! La ce te gândeşti? întrebă mama. 

Roby răspunse cu vădită preocupare: 

−Până acum, credeam că mâncarea este cel mai important lucru. Astăzi însă cineva m-a făcut să 

înţeleg că libertatea este cel mai de preţ lucru din lume ! 

(sursa:www.didactic.ro) 

http://www.didactic.ro/

