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Clasa a III-a 

                                                                             Prof. înv. primar DRĂGAN JULIETA 

                                                                        Școala Gimnazială ,,Spiru Haret”Oltenița, jud. Călărași 

Citește cu atenție textul: 

 

     Salcâmii din curtea lui Petrișor și a Ancuțăi au înflorit. În fiecare dimineață, copiii se bucurau de 

ciorchinii florilor de salcâmi. Printre florile lor zburau roiuri de albine. Cântecul lor îi îmbăta pe 

copii cu dulceață, ca și aroma tare a florilor de salcâm. Se așezaseră pe lavița din curte și zâmbeau 

spre salcâmi. 

     Pe ulița lor nu mai erau alți salcâmi. Toți copiii de pe uliță se strecurau la ei în curte pentru a 

vedea salcâmii înfloriți. 

- Măi Niculiță, tată-tău de ce nu pune salcâmi în curte? zice Petrișor către un copil din vecini 

care avea stupi. 

- Știu eu? De ce întrebi? 

- Pentru că  și albinele voastre vin la salcâmii noștri. 

- Le cunoști? îl întrebă Niculiță zâmbind. 

- Nu le cunosc, dar de bună seamă vin, că vă este aproape stupina. 

- Păi, dacă poți, oprește-le să nu mai vină. Eu nu le pot opri. 

     Petrișor rămase zăpăcit. Nu înțelegea cum de i-a venit să pună o asemenea întrebare lui Niculiță 

și acum îi era ciudă pe sine însuși.  

                                                                                          (Ion Agârbiceanu – Salcâmi în floare) 

 

1. Răspunde la întrebări: 

a) Cum se numeau copiii, în curtea cărora se aflau salcâmii? 

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

b) Cine zburau printre florile salcâmilor? 

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

c) Unde se așezaseră cei doi copii? 

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

d) Ce doreau să vadă copiii de pe uliță? 

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

e) Cum se numea copilul care avea stupină? 

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

f) Cum rămase Petrișor, după dialogul cu Niculiță? 

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

2. Redactează planul simplu de idei al textului 

 

 

 

 

SUCCES! 

    Calificativ 



 

3. Subliniază verbele din dialogul copiilor și analizează primele șase verbe 

 

 

 

4. Transformă în verbe următoarele substantive: 

muncă → ............................                                         zâmbet → ......................... 

învățătură → ...............................                                copilărie → ............................ 

tăcere → ..............................                                        bucurie → ............................ 

 

5. Explică cuvintele:  

cofeturi = 

pâlc = 

bihuncă = 

 

6. Alcătuiește enunțuri cu : 

țiplă → 

turbincă → 

dezmierda → 

 

7. Completează enunțurile cu unul dintre cuvintele: iau, ea, iei, ia, ei, este 

• Alina _____ la cofetărie și își _____ o prăjitură. 

• Elevii își ______ cărțile. _______ sunt elevi silitori. 

• Tu îți _____ cireșe, iar ______ își cumpără vișine. 

 

8. Evidențiază, în enunțuri, înțelesurile diferite ale cuvântului mătură. Precizează ce 

exprimă cuvântul în fiecare situație. 

 

 

 

9. Relatează o întâmplare trăită de tine. 

 

 



Descriptori de performanță: 

 

Itemul                            Calificativul 

 FOARTE  BINE    BINE  SUFICIENT 

I1. formulări de răspunsuri, pe baza unui text citit la 

prima vedere  

 5 – 6 răspunsuri   

 

3 – 4 răspunsuri    2 – 3 răspunsuri    

I2  redactarea planului simplu de idei 

 

3 idei  2 idei 1 idee 

I3.  selectare de verbe, analiza gramaticală 

 

 subliniază toate verbele si 

face corect analiza primelor 6 

subliniază două treimi 

din verbe si face corect 

analiza a 4-5 verbe 

subliniază o treime din 

verbe si face corect 

analiza a 2-3 verbe 

I4. schimbarea valorii gramaticale  5 – 6 cuvinte 3 – 4 cuvinte 1 – 2 cuvinte 

I5. explicare de cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

I6. alcătuiri de enunțuri 

 

3 enunțuri 2 enunțuri 1 enunț 

I7. completare de spații lacunare 5 – 6 spații lacunare 3 – 4 spații lacunare 1 – 2 spații lacunare 

I8. evidențierea sensurilor diferite ale unui cuvânt 3 sensuri 2 sensuri 1 sens 

I9. relatarea unei întâmplări scrie corect, lizibil, respectă 

modul de relatare a unei 

întâmplări 

respectă modul de 

relatare a unei întâmplări, 

dar are greșeli de 

ortografie și punctuație 

redactează un text, fără a 

respecta modul de relatare 

a unei întâmplări și are 

greșeli de ortografie și 

punctuație  

 

 

     Itemi     Calificativul final  
    Rezolvă integral și corect 7 - 9  itemi (1- 2 parțial corect);     FOARTE BINE 

   Rezolvă integral și corect 4 - 6 itemi; 1 item incorect / parțial corect 

restul itemilor 

     BINE 

 Rezolvă integral și corect 2 - 3 itemi; incorect / parțial corect restul 

itemilor 

    SUFICIENT 

  

                                                             

 

 



                                                                          Rezultatele probei de evaluare 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  I1 I2 
 

I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

      

 

           Centralizare pe calificative: 

 

Nr. elevi I1 I2 
 

I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

Calificative 

FB           

B           

S           

I           

 

 



Concluziile  probei  de evaluare 

 

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

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

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

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

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

 

 

Măsuri ameliorative 

 

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

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

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

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

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

 

 

 


