
 

TEST DE EVALUARE  SUMATIVĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a III-a 

      

Prof. BINDEA RODOVICA , Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, B-N 

 

A. Citeşte cu atenţie următorul text: 

         - Mărite rege, spuse zâna, la naşterea fiicei tale, surorile mele şi eu i-am dat toate 

calităţile pentru ca ea să fie perfectă, dar am uitat să-i dăm darul de a iubi. 

         - Nu s-ar putea îndrepta această greşeală? strigă regele. Oh, cât v-aş fi de 

recunoscător. 

         Zâna luă o carte, o deschise, citi câteva cuvinte scrise cu litere de aur pe file de satin 

alb şi spuse: 

         - Pot îndrepta aceastră greşeală, dar cu o condiţie. 

         - Care? 

         - Timp de un an, prinţesa să fie preschimbată în fluture, simbolul sufletului. 

Primeşti? 

          Regele era uimit. Zâna îi zîmbi cu bunătate. 

                                                                                        (Iulia Haşdeu – Prinţesa Fluture) 

 

Cerinţe: 

1. Completează 

Titlul textului Autorul Număr alineate 

 

 

 

  

 

2. Răspunde la întrebări: 

• Ce dar au uitat zânele să-i dea fetei de împărat la naşterea acesteia? 

______________________________________________________________________ 

• Cum era scrisă cartea magică din care a citit zâna? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

• Care era condiţia pusă de zână? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

zâna –___________ fluture - ______________ 

dar – _____________ rege - ________________ 

recunoscător - _________________ bunătate – _______________ 

 

4. Găseşte cuvinte care au acelaşi înţeles: 

dar = ____________                                          prinţesă = ________________ 

file = ________________                                a îndrepta = _______________ 

 

5. Găseşte cuvinte cu sens opus: 

naştere # _______________ alb # ______________ 

a iubi # ________________ bunătate # ____________ 

a striga # ______________ a deschide # ______________ 

 

6.  Completează tabelul pentru cuvintele date: 

Cuvânt Număr litere Număr sunete Număr vocale Nmăr consoane 

Fluture     

Deschide     

Prinţesă     

 

        7.                                                                                                                                                                                     

a) Alcătuieşte câte o propoziţie în care să foloseşti ortogramele:„l-a”, „la”, „i-

au” şi „iau” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

b) Completează căsuţele cu semnele de punctuaţie potrivite. 

Bunicul îl strigă pe nepotul său    

        Bogdan        te rog să îmi aduci ziarul 

        Care ziar        bunicule 

        Cel cu ştirile din sport 

 

B. Redactează un text de 8 – 10 rânduri cu titlul „Fluturele” 

 

 

 

 


