
TESTE DE EVALUARE: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA A IV-A 

 

Prof. înv. primar, Cioacă Dumitra, Școala Gimnazială ,,Alexandru Vechiu” Zăvoaia/Brăila  

 

Disciplina: Limba și literatura română, cls a IV-a 

Textul liric: Text aplicativ: Gândăcelul de Elena Farago 

Competențe specifice: 

2.1 Descrierea unui personaj dintr-o carte/ film/ a unui personaj imaginar urmărind un set de 

repere; 

3.1 Formularea  de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.2 Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experiențe proprii; 

3.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la 

mesajul citit. 

Itemii probei de evaluare: 

  Citește cu atenție textul: 

            Găndăcelul 

                      de  Elena Farago 

- De ce m-ai prins în pumnul tău, 

         Copil frumos, tu nu ştii oare 

         Că-s mic şi eu şi că mă doare 

         De ce mă strângi aşa de rău? 

        …………………………….. 

          Copil ca tine sunt şi eu, 

         Şi-mi place să mă joc şi mie, 

         Şi milă trebuie să-ţi fie 

         De spaima şi de plânsul meu. 

   ……………………………… 

    Aşa plângea un gândăcel 

    În pumnul ce-l strângea să-l rupă 

    Şi l-a deschis copilul după 

   Ce n-a mai fost nimic din el! 

I.1 Transcrie strofa care ți-a plăcut mai mult:  

I.2 Completează enunțurile: 

Titlul poeziei este………………………….iar autorul este………………………….. 



Poezia are ………..strofe. Fiecare strofă are câte patru ……………… Punctele de suspensie 

arată faptul că……………………… 

I.3  Precizează cuvintele care rimează  în prima strofă. 

I.4  Descrie în 3-4 enunțuri Gândăcelul, ținând cont de informațiile din poezie. 

I.5 Care este concluzia (mesajul) care se desprinde din aceste versuri? 

I.6  Completează strofa dată cu versurile potrivite obținând rime. 

Am văzut azi în grădină 

………………………………. 

Și pe seară la izvor 

……………………………… 

Descriptori de performanță: 

Foarte bine  Bine  Suficient  

I.2 Transcrie corect o strofă 

din poezie. 

I.2 Transcrie  o strofă din 

poezie cu mici greșeli de 

încadrare în pagină.  

I.2 Transcrie o strofă din 

poezie cu mici greșeli de 

încadrare în pagină sau de 

scriere. 

I.2 Completează corect 

enunțurile cu 4-5 cuvinte. 

I.2.  Completează corect 

enunțurile cu 3-4 cuvinte. 

I.2  Completează corect 

enunțurile cu 1-2 cuvinte. 

I.3 Precizează corect cuvintele 

care rimează în strofă. 

I.3 Precizează cuvintele care 

rimează în strofă cu mici erori 

la identificarea perechii. 

I.3 Precizează cuvintele care 

rimează în srofă pentru două 

versuri. 

I.4 Descrie în 3-4 enunțuri 

clare și concise Gândăcelul , 

așa cum reiese din poezie. 

I.4 Descrie în 2-3 enunțuri 

clare și concise Gândăcelul , 

așa cum reiese din poezie. 

I.4 Descrie în 1-2 enunțuri 

simple Gândăcelul. 

I.5 Extrage mesajul transmis 

de text într-un enunț clar și 

corect. 

I.5 Extrage mesajul transmis 

de text într-un enunț simplu. 

I.5 Scrie un enunț legat de 

text. 

I.6 Scrie  corect două versuri 

alegând rimele potrivite. 

I.6 Scrie corect un vers cu 

rimă potrivită. 

I.6 Scrie 1-2 enunțuri fără 

rimă, legate de context. 

 

Evaluare finală 

Foarte bine Rezolvă corect 5-6 itemi. 

Bine Rezolvă  corect 3 itemi/ parțial corect 3 itemi (I.1,I.2,I.3/I.4,I.5,I.6). 

Suficient  Rezolvă partial corect 3-4 itemi(I.1, I.2, I.4, I.6). 

 

 



Disciplina: Limba și literatura română, cls a IV-a 

Textul narativ: Text suport ,,Ștefan cel Mare și Vrâncioaia” de Dumitru Almaș 

Competențe specifice: 

1.1 Realizarea de deducții simple pe baza unui text literar sau informativ accesibil; 

3.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la 

mesajul citit; 

4.1 Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea de texte; 

4.4 Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste/ dintr-un film, a unei întâmplări 

imaginare; 

Itemii probei de evaluare: 

 

I.1. Transcrie fragmentul marcat din textul ,,Stefan cel Mare și Vrâncioaia” de Dumitru Almaș. 

 Ștefan cel Mare a rămas uimit când a văzut cetele de voinici înarmați. Atunci, Vrâncioaia 

îi grăi: 

- Iată, Doamne, ți-i dau pe cei șapte feciori ai mei, să pornești cu ei la luptă aprigă și 

să-i izgonești pe dușmani. Ei ți-au strâns oaste mare de viteji, dornici să ți se alăture în bătălie. Să 

fii cu inima vitează, Măria ta, și să te întorci biruitor! 

 Ștefan, îmbărbătat de cuvintele Vrâncioaiei, privi cu mândrie la voinicii dornici să își 

apere țara. Îi mulțumește din suflet mătușii Tudora: 

- Să trăiești, mătușă Vrâncioaia, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru tot ajutorul și 

pentru toată dragostea de țară ce mi-ai arătat! 

 

I.2. Răspunde la următoarele întrebări: 

a) Care sunt personajele prezentate în acest fragment? 

b) Cum îl ajută bătrâna pe Ștefan? 

c) Ce atitudine are domnitorul după ce primește ajutor? 

I.3.  Identifică și scrie ideea principală pentru fragmentul transcris. 

I.4.  Formulează două idei secundare pentru acest fragment. 

I.5.  Povestește în scris fragmentul, cu ajutorul ideilor extrase. 

I.6.  Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă Vrâncioaia nu l-ar fi ajutat pe Ștefan? 

 

Descriptori de performanță: 

Foarte bine Bine Suficient 

I.1.Transcrie corect, lizibil și 

ordonat textul. 

I.1.Transcrie corect și ordonat 

textul( cu mici greșeli). 

I.1.Transcrie  textul cu greșeli 

de scriere și ordonare în 

pagină, mai puțin lizibil. 

I.2. Formulează răspunsuri 

clare, concise și corecte la 2-3 

întrebări. 

I.2. Formulează răspunsuri 

clare, concise și corecte la 1-2 

întrebări.  

I.2. Formulează un răspuns și 

îl scrie cu mici greșeli. 

I.3. Identifică și scrie corect I.3. Identifică și scrie ideea I.3. Scrie un enunț care are 



ideea principală a 

fragmentului 

principală a fragmentului cu 

mici greșeli în formulare. 

legătură cu fragmentul. 

I.4.Formulează corect cele 

două idei secundare 

I.4.Scrie  două idei secundare 

cu mici greșeli în formulare. 

I.4.Scrie două enunțuri legate 

de fragment. 

I.5. Povestește și scrie corect, 

cursiv, fragmentul.  

I.5. Povestește și scrie cu mici 

greșeli de exprimare 

fragmentul. 

I.5. Povestește fragmentul sub 

forma unor enunțuri ce au 

legătură cu fragmentul. 

I.6. Formulează corect o 

predicție în legătură cu un 

fragment dat. 

I.6. Formulează un răspuns la 

întrebare. 

I.6. Scrie un enunț simplu.   

 

Evaluare finală 

Foarte bine Rezolvă corect 5-6 itemi partial corect 1 item 

Bine Rezolvă parțial corect 3-4 itemi/ corect 2 itemi (I.1-I.4/I.5,I.6) 

Suficient  Rezolvă partial corect 3-4 itemi (I1-I.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 


