
                                          

  

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a V-a 

 

Prof. Bungău Angela 

Școala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Oradea    

 

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________ 

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                (48 de puncte) 

Citeşte textul: 

      Într-o zi de primăvară, Bogdan, fratele mai mic al lui Alexandru, se juca în curte, făcând pentru tata 

cozonaci de nisip. Pentru el nu se obosea. Lui nu-i plac decât cozonacii adevărați... 

      Văzându-l pe Bogdan cum se joacă, îi veni și Vântului poftă să se joace. Se învârti, se răsuci, suflă o 

dată și, când nimeni nu-l văzu, înhăță pălăriuța de pe capul lui Bogdan și zbură cu ea. O ridică în înaltul 

cerului, o duse, o duse și-o lăsă să cadă într-un stejar din pădure. 

      Aici o întâlni pe Stăncuța-pe-crengi-se-dă-huța: 

      ‒ Ia te uită ce cuib strașnic mi-a căzut din cer. O să-mi clocesc ouăle în el și-o să-mi cresc puișorii fără 

grijă... 

      Și plecă să-și aducă ouăle. Dar, când se întoarse, ia cuibul de unde nu-i! Vântul, pus pe joacă, smulse 

pălăriuța, și la drum cu ea! 

      O purtă iar prin aer, dând-o de-a tumba, apoi o azvârli cu susul în jos într-o poieniță. Aici o găsi 

Broscoiul-hop-țop-ușor-ca-un-dop: 

      ‒ Ia te uită ce lac mic și frumos! Păcat că n-are apă. Dar am să-l umplu și-o să mă bălăcesc în el după 

pofta inimii...                                                      (Octav Pancu-Iași, Și despre pălării se pot scrie povești) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. 

1. Subliniază varianta corect despărțită în silabe:                                                                                6 puncte 

 

pă-lă-riu-ța / pă-lă-ri-u-ța;       smul-se / smu-lse;       po-ie-ni-ță / poi-e-ni-ță 

 

2. Alcătuiește câte o propoziție cu sensul opus al următoarelor cuvinte din text: mic, adevărați, frumos.    

                                                                                                                                                             6 puncte 

mic -................................................................................................................................................................... 

adevărați - ........................................................................................................................................................ 

frumos - ............................................................................................................................................................. 

 

3. Trece la numărul singular, substantivele de mai jos:                                                                       6 puncte 



 

cozonaci - ....................................................................... 

ouăle - ............................................................................ 

puișorii - ......................................................................... 

 

4. Menționează partea de vorbire și partea de propoziție a cuvintelor subliniate în enunțul: Un cuib strașnic 

mi-a căzut  din cer.                                                                                                                              6 puncte 

 Parte de vorbire Parte de propoziție 

un cuib   

   

a căzut   

 

5. Citește cu atenție afirmația de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește DA.  

Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește NU.                                                                                        6 puncte 

 

DA / NU   În enunțul: Vântul, pus pe joacă, smulse pălăriuța, și la drum cu ea!, cuvântul subliniat 

îndeplinește funcția sintactică de subiect. 

 

B. 

1. Dintre personajele numite cel care nu participă la acțiune este ..................................................  6 puncte 

2. Transcrie, din textul dat,  un grup de cuvinte care indică timpul acțiunii și un cuvânt care indică locul 

acțiunii.                                                                                                                                               6 puncte 

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

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

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

 

3. Numește două personaje cu nume haioase din text. Explică, în două- trei rânduri, de ce crezi tu că 

autorul a dat nume haioase personajelor.                                                                                           6 puncte 

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

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

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

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

PARTEA a II-a                                                                                                                         (30 de puncte) 

       

      Redactează o compunere, de minim 100 de cuvinte (10 rânduri), în care să-ţi imaginezi că tu ești 

Vântul și că vrei să continui aventura pălăriei cu cel puțin două personaje de basm cu nume 

amuzante. Folosește minim un cuvânt care să indice locul acțiunii și alt termen pentru timpul acțiunii. 

Dă un titlu potrivit compunerii tale.     

                                                             

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

 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de 

punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

Test de evaluare inițială 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a V-a 

 

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. 

 

PARTEA I                                                                                                                                (48 de puncte) 

A.  

1. câte 2 puncte pentru sublinierea corectă a fiecărui cuvânt despărțit în silabe (pă-lă-ri-u-ța; smul-se;  

po-ie-ni-ță)                                                                                                                               3x2p=6 puncte 

2. câte 1 punct pentru indicarea sensului opus al cuvintelor date (mic-mare, adevărați-falși, frumos-urât) 

(3x1p=3p) 

 și câte 1 punct pentru construirea propozițiilor cu termenii cu sens opus (mare, falși, urât)                                                                                                                                            

3x1p= 3puncte 

3. câte 2 puncte pentru trecerea corectă la numărul singular al fiecărui substantiv dat (cozonac, oul,  

puișorul)                                                                                                                                   3x2p=6 puncte 

4. câte 3 puncte pentru menționarea corectă a fiecărei părți de vorbire și de propoziție date (cuib-substantiv 

comun-subiect;  a căzut-verb-predicat)                                                                                    2x3p=6puncte                                                                                              

5. NU                                                                                                                                                  6 puncte 

 

B. 

1. precizarea corectă a personajului care nu participă la acțiune (de ex. Alexandru; tatăl)                6 puncte 

2. câte 3 puncte pentru transcrierea corectă a grupului de cuvinte care indică timpul acțiunii (Într-o zi de 

primăvară) și a cuvântului care indică locul acțiunii (în curte; pădure; o poieniță)                2x3p=6 puncte 

3. explicarea nuanţată a semnificaţiei expresie date – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p        6 puncte   

 

PARTEA a II-a                                                                                      (30 de puncte) 

 

• precizarea a două personaje de basm cu nume amuzante;                                                                5 puncte 

• relatarea întâmplării, respectând succesiunea logică a evenimentelor – 10 puncte / relatarea întâmplării, 

fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 5 puncte;                                                       10 puncte                                                                                                                                               

• conţinut ideatic adecvat cerinţei (folosirea unui cuvânt care indică timpul acțiunii și a unui cuvânt care 

indică locul acțiunii) – 10 puncte / tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5 puncte;                     10 puncte                  

• coerenţă şi echilibru al compoziţiei;                                                                                               5 puncte 

  

Redactarea întregii lucrări:                                                                                                              12 puncte 

• respectarea limitelor de spaţiu indicate                                                                                             3 puncte 

• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie                                                                          6 puncte 

             (0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p) 

• respectarea normelor de punctuaţie                                                                                                   3 puncte 

             (0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greșeli – 0p)   


