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TESTE DE EVALUARE 

TEST DE EVALUARE (1) 

CLASA I 

DISCIPLINA: Limba română 

CAPACITATEA: Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să scrie un text după dictare; 

- să utilizeze semnele de punctuaţie; 

- să identifice cuvintele ce conţin litere date; 

- să despartă cuvintele în silabe;  

ITEMI: 

1. Scrieţi după dictare: 

„- Ştii tu, cămeşă dragă, ce erai odată? 

- Ce să fiu? Eram ce mă vezi: cămeşă albă cu care se îmbracă oamenii. 

- Nu-i aşa! Ai fost o sămânţă, apoi o buruiană clătinată de vânt, ca toate 

buruienele: aşa naltă, subţire tocmai pe potriva mea; erai cu floricică albastră, 

fata mea.” 

2. Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare în textul dictat! 

3. Alegeţi cuvintele care au la sfârşit litera „ă”. 

4. Despărţiţi în silabe ultimele cinci cuvinte ale textului dictat. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

FOARTE BINE: 

- scrie textul după dictare; 

- utilizează semnele d punctuaţie învăţate; 

- identifică cuvintele ce conţin litera dată; 

- desparte cuvintele în silabe; 

 BINE: 

- scrie textul după dictare cu mici erori; 

- utilizează semnele de punctuaţie învăţate cu erori privind semnul 
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întrebării şi punctul; 

- identifică opt cuvinte care conţin litera dată; 

- desparte corect minim patru cuvinte în silabe; 

  SUFICIENT: 

- utilizează semnele de punctuaţie cu erori în folosirea punctului şi 

semnului întrebării; 

- identifică minim şase cuvinte care conţin litera dată; 

- desparte corect în silabe minim trei cuvinte; 

 

 

 

TEST DE EVALUARE (2) 

CLASA I 

DISCIPLINA: Limba română  

CAPACITATEA: dezvoltarea exprimării scrise  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

o să creeze cuvinte prin adăugare de noi silabe; 

o să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date; 

o să formuleze propoziţii interogative; 

o să distingă vorbitorul şi ascultătorul în cadrul unei comunicări; 

o să identifice conţinutul unui mesaj; 

ITEMI: 

1. Găsiţi cuvintele care denumesc obiectul mai mic: 

cămaşă - cămăşuţă om - ................ 

vânt - ............... floare - ............. 

fată - ................ pădure - ........... 

2. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele in şi cămaşă. 

3. Puneţi întrebarea potrivită răspunsului dat: 

Ai fost o sămânţă. 
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Ai fost o buruiană. 

4. Cine vorbeşte prima dată în textul dictat şi cine ascultă? 

5. Ce se comunică în primul răspuns de punctul 7? 

 

 ITEMI: 

 

1. Găsiţi cuvintele care denumesc obiectul mai mic: 

cămaşă – cămăşuţă    om - ...................... 

vânt - .....................                     floare - .................. 

fată - ......................   pădure - ................ 

2. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele in şi cămaşă. 

3. Puneţi întrebarea potrivită răspunsului dat: 

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

Ai fost o sămânţă. 

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

Ai fost o buruiană. 

4. Cine vorbeşte prima dată în textul dictat şi cine ascultă? 

5. Ce se comunică în primul răspuns la punctul 7? 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

- creează cuvinte prin 

adăugare de noi silabe; 

 

- creează cinci cuvinte 

prin adăugarea de noi 

silabe; 

- creează patru cuvinte 

prin adăugare de silabe; 

- alcătuieşte propoziţii cu 

cuvintele data; 

 

- alcătuieşte propoziţii cu 

cuvintele date cu mici 

erori de exprimare; 

- alcătuieşte propoziţii cu 

cuvintele date cu erori de 

exprimare; 
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- formulează propoziţii 

interogative; 

 

- formulează propoziţii 

interogative cu mici erori 

de exprimare; 

- identifică ascultătorul 

comunicării; 

- distinge vorbitorul şi 

ascultătorul unei 

comunicări; 

- identifică vorbitorul şi 

ascultătorul comunicării; 

- formulează propoziţii 

interogative cu erori de 

exprimare; 

- identifică conţinutul 

unui mesaj; 

- recunoaşte incomplet 

conţinutul mesajului; 

- recunoaşte incomplet 

conţinutul mesajului. 

 

 

TEST DE EVALUARE (3) 

 

CLASA A II-A 

DISCIPLINA: Limba română 

CAPACITATEA: scrierea corectă din punct de vedere ortografic a cuvintelor 

care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să identifice grupul de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi; 

- să transcrie fonetic cuvintele date; 

- să scrie cuvinte ce conţin grupurile de litere; 

- să alcătuiască propoziţii cu cuvinte date; 

ITEMI: 

1. Se dă textul: 

 „Astăzi vom merge la circ. Acolo sunt multe animale pe care noi le-am 

văzut şi la grădina zoologică. Acestea de la circ sunt dresate. Urşii au mingi, 

frânghii, caschete, chiar şi tobe. Ghearele lor nu îl înspăimântă pe dresor. La 

cererea lui ei fac tumbe.” 

Subliniaţi grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi în text. 

2. Cuvântul ghearele are; 
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o 8 litere şi 8 sunete; 

o 8 litere şi 7 sunete; 

o 8 litere şi 6 sunete; 

   Cuvântul caschete are: 

o 8 litre şi 8 sunete; 

o 8 litere şi 7 sunete; 

o 8 litere şi 6 sunete; 

3. Daţi exemple de câte un cuvânt care conţine fiecare grup de litere (ce, ci, ge, 

gi, che, chi, ghe, ghi) care să poată fi introdus într-un text cu titlul Primăvara. 

4. Continuaţi textul de la exerciţiul 1 cu o propoziţie enunţiativă şi una 

interogativă. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

- subliniază toate 

grupurile de litere; 

- identifică numărul de 

litere şi sunete ale 

cuvintelor date; 

- subliniază minim 8 

grupuri de litere; 

- identifică numărul de 

litere şi sunete ale unui 

cuvânt; 

- subliniază minim 8 

grupuri de litere; 

- scrie minim 5 cuvinte 

ce conţin grupuri de 

litere; 

- scrie cuvinte ce conţin 

grupurile de litere; 

- scrie minim 6 cuvinte 

ce conţine grupurile de 

litere; 

- alcătuieşte compunerea 

gramaticală cu erori de 

ortografie şi de 

punctuaţie; 

- alcătuieşte compunerea 

gramaticală fără greşeli 

de scriere; 

- alcătuieşte compunerea 

gramaticală cu mici erori 

de punctuaţie; 
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TEST DE EVALUARE (3) 

 

CLASA A III-A 

DISCIPLINA: Limba română 

CAPACITATEA: Utilizarea adecvată a semnelor de ortografie; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să scrie după dictare, respectând aşezarea în pagină şi regulile de 

punctuaţie învăţate; 

- să completeze corect propoziţiile eliptice de semnele de punctuaţie; 

- să corecteze, acolo unde este cazul, semnele de punctuaţie greşite; 

- să alcătuiască enunţuri respectând cerinţele exerciţiului; 

- să folosească semnele de punctuaţie adecvate pentru fiecare enunţ 

alcătuit; 

 

ITEMI: 

1. Scrieţi după dictare: 

 „Andrei a fost la circ. După terminarea spectacolului, el a plecat acasă. Pe 

stradă o întâlni pe Alina. Acesta îl întrebă: 

- Unde ai fost, Andrei? 

- La circ. 

- Mâine mă voi duce şi eu! 

A doua zi s-a dus şi Alina cu sora sa. 

Ce plăcut a fost spectacolul!” 

2. Completaţi cu semnele de punctuaţie corespunzătoare; 

 Mama l-a întrebat 

 De ce ai întârziat De ce n-ai venit la timp 

 Noi mergem la pădure Ce program ai astăzi 

 George vino mai repede 

 Crăciun fericit 
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 Pe masă se aflau o ascuţitoare un pix un caiet şi o gumă 

3. Corectaţi acolo unde este cazul: 

Cine l-a invitat la masă pe Andrei! 

Ioane: vino la masă! 

Cine, îi va ajuta! 

Pentru cine ai luat florile? 

Alexandru, Adriana, şi Claudia vor merge într-o excursie. 

4. Alcătuiţi propoziţii care să exprime: 

• enumerare 

• un îndemn 

 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

- aşează textul în pagină 

fără a respecta întru totul 

alineatele şi titlul 

- aşează textul în pagină, 

respectând în mare 

măsură alineatele 

- aşează textul în pagină, 

respectând alineatele şi 

titlul 

- scrie după dictare, 

confundând în mare parte 

semnele de punctuaţie 

- scrie după dictare, 

confundând unele semne 

de punctuaţie 

- scrie corect după 

dictare, respectând 

semnele de punctuaţie 

- scrie textul puţin lizibil 

şi îngrijit 

- scrie destul de lizibil şi 

îngrijit 

- scrie corect după 

dictare 

- completează trei 

propoziţii cu semnele de 

punctuaţie 

- completează cinci 

propoziţii cu semnele de 

punctuaţie 

- completează 

propoziţiile cu semnele 

de punctuaţie adecvate 

- corectează foarte puţine 

greşeli din propoziţii  

 - corectează în parte 

greşelile din propoziţii 

- corectează corect 

propoziţiile scrise greşit  

- alcătuieşte foarte puţine - alcătuieşte enunţuri, - alcătuieşte enunţuri, 
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enunţuri, respectând 

cerinţele exerciţiului (un 

enunţ) 

respectând în parte 

cerinţele exerciţiului (2 

enunţuri) 

respectând cerinţele 

exerciţiului 

- foloseşte pentru foarte 

puţine enunţuri semnele 

de punctuaţie 

corespunzătoare (un 

enunţ) 

- foloseşte pentru unele 

enunţuri semnele de 

punctuaţie 

corespunzătoare (două 

enunţuri) 

- foloseşte pentru fiecare 

enunţ semnele de 

punctuaţie 

corespunzătoare 

 

  

 

 

TEST DE EVALUARE (4) 

 

CLASA a IV-a 

DISCIPLINA: Limba română  

CAPACITATEA: Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie, scrierea corecta 

a ortogramelor; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

- să completeze un text cu semnele de punctuaţie care lipsesc; 

- să corecteze greşelile de ortografie dintr-un text dat; 

- să alcătuiască un text în care să utilizeze grupuri de cuvinte scrise cu 

cratimă; 

ITEMI:  

a. Completaţi semnele de punctuaţie care lipsesc: 

Cosmin a plecat la Sinaia împreună cu părinţii săi…. 

Ce se vede acolo sus pe munţi….tăticule…. 

Zăpadă….băiatul meu…. A căzut azi – noapte…. 

Dar bine….tăticule….zăpada şi pe munţi e tot albă…. 
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b. Explică folosirea fiecărui semn de punctuaţie. 

2. Transcrieţi textul dat, fără greşeli de ortografie. 

„Primul lucru pe care lau văzut copiii a fost un gândăcel auriu. 

- Joacăte cu noi, iau spus ei gândăcelului. 

- Ma-ş juca cu plăcere, răspunse Gândăcelul, dar nam timp: trebuie să adun 

mâncare pentru prânz. 

- Joacăte cu noi, i-au spus copi unei albine galbene şi pufoase. 

- Na-m timp să mă joc cu voi, răspunse albina, trebuie să culeg miere. 

 

3. Alcătuieşte un scurt text în care să foloseşti cel puţin 5 grupuri de 

cuvinte scrise cu cratimă. Dă textului titlul potrivit. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

- completează, fără 

ezitări, textul cu toate 

semnele de punctuaţie 

care lipsesc; 

- completează, cu mici 

ezitări, textul cu semnele 

de punctuaţie care 

lipsesc;  

- completează parţial 

textul cu semnele de 

punctuaţie care lipsesc; 

- corectează toate 

greşelile de ortografie 

din textul dat; 

- corectează majoritatea 

greşelilor de ortografie 

din text; 

- corectează parţial 

greşelile de ortografie 

din text; 

- alcătuiesc un text în 

care utilizează 5 grupuri 

de cuvinte scrise cu 

cratimă; 

- alcătuiesc un text în 

care utilizează 4 grupuri 

de cuvinte scrise cu 

cratimă; 

- alcătuiesc un text în 

care utilizează mai puţin 

de 4 grupuri de cuvinte 

scrise cu cratimă; 

 

 

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE 

- să completeze un text cu semnele de punctuaţie care lipsesc; 
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- să corecteze greşelile de ortografie dintr-un text dat; 

- să alcătuiască un text în care să utilizeze grupuri de cuvinte scrise cu 

cratimă; 

 

 


