
Test de evaluare iniţială la Limba şi literatura română - clasa a III-a  

 
Prof. înv. primar KORTNER TILORE 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiș 

 

                                            Numele elevului:......................................................................... 

    Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 „Un bătrân, simţind că i se apropie sfârşitul, chemă la el pe cei nouă feciori. 

 În loc de sfaturi, moşneagul le porunci să rupă un mănunchi de nuiele. Niciunul din 

feciori nu izbuti. 

 Bătrânul a desfăcut mănunchiul. Astfel a rupt cu uşurinţă nuielele, una câte una. 

 – Vedeţi, fiii mei? Tot aşa se va întâmpla şi cu voi. Dacă veţi fi uniţi, niciun rău nu 

vă va putea atinge. Dar, dacă veţi fi dezbinaţi, uşor vă veţi frânge.” 

 Unirea dăruiește puterea! 

                                                                                               (Povestire populară) 

1. Completează enunţurile: 

 Titlul textului poate fi ______________________________________. 

 Textul are ______ alineate. Al doilea alineat are _____ 

propoziţii. A treia propoziţie din text are _____ cuvinte.  

 

2. Răspunde la întrebări, pe baza textului dat: 

 a). Câţi feciori avea bătrânul? 

________________________________________________________________________ 

 b). Ce le porunci tatăl să facă? 

________________________________________________________________________ 

 c). Ce au învăţat fiii lui? 

________________________________________________________________________ 

 

3.a).Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător       b).Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus  

pentru cuvintele subliniate cu o linie, în text:             pentru cele subliniate cu două linii: 

 

________________________________               ________________________________ 

_______________________________                 ________________________________ 

_______________________________                 ________________________________ 

c). Alcătuieşte 3 propoziţii cu diferitele sensuri ale cuvântului scris îngroşat, din text: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



4. a). Desparte, în silabe, cuvintele: 

mănunchi: ______________________                 bătrânul: ________________________ 

apropie: ________________________                 puterea: _________________________ 

    b). Scrie cuvintele în ordine alfabetică: nuiele, feciori, bătrân, uniţi, fii, întâmplă. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Alcătuieşte propoziţii cu forma corectă a cuvintelor / ortogramelor: 

* s-a dus / sa dus     _______________________________________________________ 

* pian sau vioară / pian s-au vioară ___________________________________________ 

* întrun / într-un coş ______________________________________________________ 

* dintr-o / dintro clasă _____________________________________________________ 

 

6. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:  

 Profesoara întreabă  

      De ce a rămas celebru Napoleon  

      Fiindcă avea o memorie formidabilă           răspunse elevul 

      Poţi fi mai clar 

      Da           Pe statuia sa scrie „Pentru memoria lui Napoleon”  

 

7. Alcătuieşte un text format din 5 - 7 enunţuri, în care să povesteşti cum ţi-ai petrecut o zi 

din vacanţa de vară. Pune-i titlu. 

 

_________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


