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TEST DE EVALUARE 

INIŢIALĂ  

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a IV-a 

Stoica Mihaela 

 Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Manu” Budeşti,jud. Călăraşi 

 
 

Numele şi prenumele elevului: ......................................................................................................................... 
 

Data susţinerii testului: ......................................................................................................................... 

 

•  Timpul efectiv de lucru este de 30 minute. 
 
 

PARTEA I   
 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

    ,,În locul zilelor mari şi frumoase au venit zile mici şi posomorâte, a început să cadă bruma şi să se rărească 
frunza lăstarului. Pe înserate se vedeau rândunici întârziate zburând în rasul pământului, ori pâlcuri de alte păsări 
călătoare, iar în tăcerea nopţilor friguroase se auzeau strigătele cocorilor mergând toate în aceeaşi parte, către 
miazăzi.” 

                                                                       (,,Puiul”-fragment, I.Al. Brătescu- Voineşti) 

  1.  Despre ce anotimp este vorba în textul dat? 
   

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

2.  Alcătuieşte o propoziţie simplă în care să foloseşti cuvântul frunza. 
 

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

 
3.  Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare dintre cele subliniate în textul dat. 
 

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

4.  Rescrie din text: 

a.  un substantiv comun la numărul plural …………………………………………..…………………………… 

b.  un verb la numărul singular …………………………………………..…………………………… 

c.   un adjectiv …………………………………………..…………………………… 

 

5.  Trece verbul găsit la exerciţiul de mai sus la numărul plural şi alcătuieşte o propoziţie cu el. 
 

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

                                                                                                            
6.  Scrie câte o propoziţie cu ortogramele şi cuvintele date. 

s-au pregătit                                                                       farfuria sa  
 
 
 
 
           

l-a văzut              iau cartea 
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PARTEA a II-a   
 
 

7.  Scrie un text de 5 rânduri în care să relatezi o întâmplare despre cea mai plăcută amintire din prima zi de şcoală. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 

PARTEA I   

Descriptori de performanţă: 
 
 

ITEMUL 

 
CALIFICATIVE 

 
FOARTE BINE 

 
BINE 

 
SUFICIENT 

 
INSUFICIENT 

        
 
 
         1   

Răspuns corect şi 

complet: formulează 

corect răspunsul 

întrebării. 

Răspuns parţial corect: 

formulează răspunsul cu 1-

2 greşeli sau omisiuni. 

Răspuns parţial corect: 

formulează parţial corect 

răspunsul cu 2-3 greşeli 

ortografice şi de 

punctuaţie. 

Răspuns incorect: 

scrie un răspuns 

incorect. 

 
 

 

2 

Răspuns corect şi 

complet: alcătuieşte 

corect o propoziţie 

simplă în care foloseşte 

cuvântul dat. 

Răspuns parţial corect: 

foloseşte cuvântul dat, dar 

într-o o propoziţie 

dezvoltată. 

Răspuns parţial corect: 

alcătuieşte o propoziţie 

simplă, dar înlocuieşte 

cuvântul dat. 

Răspuns incorect: 

alcătuieşte o 

propoziţie dezvoltată 

în care nu foloseşte 

cuvântul dat. 

 
 
 

 

3 

Răspuns corect şi 

complet: scrie câte un 

cuvânt cu sens 

asemănător pentru 

fiecare dintre cele trei 

cuvinte 

subliniate în text. 

 

 

 

 

 

 

Răspuns parţial 

corect: scrie două 

cuvinte cu sens  

asemănător din cele 

trei solicitate. 

Răspuns parţial corect: 

scrie un 

cuvânt cu sens 

asemănătoare din cele 

trei solicitate 

Răspuns incorect: 

scrie un singur cuvânt 

asemănător 

ca înţeles unuia 

dintre cuvintele 

solicitate, fără a fi 
contextual/ nu oferă nici 

un sinonim. 
 
 
 

4 

Răspuns corect şi 

complet: scrie cele 3 părţi 

de vorbire solicitate. 

Răspuns corect, dar 

incomplet: scrie doar 
două din cele trei părţi de 

vorbire solicitate. 

Răspuns incomplet: 

 scrie una din cele trei 

părţi de vorbire  

solicitate. 

Răspuns incorect: 

nu scrie nici o parte de 

vorbire. 

 
 
 

5 

Răspuns corect: trece 

verbul la numărul indicat 

şi alcătuieşte o propoziţie 

cu el. 

Răspuns parţial corect: 

trece verbul la numărul 

indicat dar construieşte 

enunţul cu 1-2 greşeli de 

ortografie sau de 

punctuaţie. 

Răspuns incorect: 

construieşte un enunţ 

incoerent 

utilizând alt verb sau 

fără să îl treacă la 

numărul cerut. 

Răspuns incorect: 

cuvintele sunt 

ortografiate greşit, 

numărul verbului fiind 

nerespectat. 
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6 

Răspuns corect şi 

complet:: alcătuieşte 

corect propoziţii cu toate 

cele patru ortograme şi 
cuvinte date, fără greşeli 

de ortografie sau de 

punctuaţie 

 

 

 

 

 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieşte corect 

propoziţii cu trei dintre 

ortogramele şi cuvintele 
date, fără greşeli de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ alcătuieşte 
propoziţii cu toate cele 

patru ortograme şi 
cuvinte 

 

 

 

 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieşte corect 

propoziţii cu două dintre 

ortogramele şi cuvintele 
date, fără greşeli de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ alcătuieşte 
propoziţii cu trei dintre 

ortograme şi cuvinte  

 

 

 

 

 

Răspuns incorect: 

alcătuieşte propoziţii cu o 

singură ortogramă sau 

cuvânt/ alcătuieşte 

propoziţii cu 3-4 greşeli 

de ortografie sau de 

punctuaţie/ nu alcătuieşte 

nicio propoziţie. 

 

 

 

 

 

 

PARTEA a II-a 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ITEMUL 

 
CALIFICATIVE 

 
FOARTE BINE 

 
BINE 

 
SUFICIENT 

 
INSUFICIENT 

 
 
 

7 

Text elaborat 

conform cerinţei, 
corect, coerent, 

logic, expresiv. 

Text elaborat conform 

cerinţei, coerent, 

logic, expresiv, cu 1-2 

greşeli de ortografie şi 

de punctuaţie. 

Text elaborat conform 

cerinţei, cu ezitări în 
exprimare, cu 2-3 greşeli 

de ortografie 

şi de punctuaţie. 

Text nu respectă cerinţa, 

cu ezitări în exprimare, 
cu 3-4 greşeli de 

ortografie şi de 

punctuaţie. 
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Evaluare 

finală: 

 
 

ITEM

I 

CALIFICATIVU

L FINAL 

Rezolvă integral şi corect 7 itemi. FOARTE BINE 
Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi; incorect 1 item / parţial 1-2 itemi. BINE 
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 2 item / incorect 2 itemi. SUFICIENT 
Rezolvă integral şi corect 2 itemi; incorect 4-5 itemi. INSUFICIENT 

 

 

 


