
Clasa a V-a                                         Test  

                                       Titlul lecţiei: Aleodor împărat 

                                                                   Elaborat de prof.  Cronţ Valentina Elena     

Toate subiectele sunt obligatorii                                                                                         

Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

Itemi obiectivi- Itemi cu alegere duală 

1. Apreciază cu adevărat sau fals afirmaţia de mai jos: 

     Aleodor ajunge pe moșia lui Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-șchiop în 

trei zile.                                                                                                           0,5 puncte 

 2. Se poate determina cu exactitate locul şi timpul acţiunii în basm?           0,5 puncte 

     a. da 

     b. nu 

3. Aleodor este un personaj:                                                                             0,5 puncte   

      a.pozitiv; 

      b.negativ. 

     Itemi de tip pereche                                                                                     1 punct 

4.Transcrie în spaţiul punctat din coloana A, cuvântul care se potriveşte din coloana B. 

   A 

a…………………………..…………...autor 

b…………………………………….cifra trei 

c………………………………………….timp 

d…………………………………………spaţiu 

e……………………………………..personaje 

f………………………………victoria binelui 

B 

1.fantastic 

2.anonim 

3.numere magice 

4.imemorabil 

5.tema basmului 

6.indefinit 

7.reale şi fantastice 

 Itemi cu alegere multiplă                                                                                  

  5. Este formulă iniţială, sintagma:                                                                        0,5 puncte 

 a. „Iară eu încălecai p-o șea și v-o spusei dumneavoastră așa.” 

 b. „A fost odată…” 

 c. „Și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se…” 

Itemi semiobiectivi 

Itemi de completare 

6. Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte.                                           1punct 



Aleodor a întâlnit în drumul său o………………….., un……………………………şi  

un…………………… 

Itemi cu răspuns scurt 

1. Înlocuieşte cu sinonimele potrivite cuvintele subliniate: „Băiatul de ce creștea, d-aia se 

făcea mai isteț și mai iscusit.”…………………………………………………. 

             1 punct 

Întrebări structurate 

2. 1.Care sunt personajele acţiunii?                                                                      1,5 puncte 

      2.Cine sunt personajele pozitive şi cine este personajul negativ? 

      3. La câte încercări a fost supus Aleodor? 

Itemi subiectivi( cu răspuns deschis ) 

 9.Formulează un enunţ în care să precizezi de ce crezi că animalele l-au ajutat pe 

Aleodor.                                                                                                                    1 punct 

10.Identifică două motive care să arate că basmul este o creaţie populară. Motivează! 

                                                                                                                               1,5 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

   Barem de corectare şi notare  

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

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

punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

    Itemi obiectivi 

    Itemi cu alegere duală 

1. F -0,5 puncte; 

2. b-0,5 puncte; 

    Itemi tip pereche 

3. a-0,5puncte; 

4. a-2,b-3,c-4,d-6,e-7,f-5;-1punct; 

5. b-0,5puncte; 

    Itemi semiobiectivi 

    Itemi de completare  

6. o ştiucă, un corb, un tăun- 1punct ; 

    Itemi cu răspuns scurt                                                                     

7.Sinonime( de exemplu: isteţ=deştept; iscusit=priceput)-1punct; 

    Întrebări structurate 

8. câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (0,5x3=1,5puncte); 

   Itemi subiectivi 

9. răspuns corect-0.5 puncte 

10.câte 0,5 puncte pentru fiecare motiv identificat corect (0,5x2=1punct) 

     câte 0,5 puncte pentru motivarea acestora.                    (0,5puncte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


