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 Unitatea de învățare: „Magia iernii” – manual Editura Ars Libri 

- Personajul literar 

- Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui plan simplu 

- Extragerea unor elemente semnificative din text pentru a susține o opinie referitoare la mesajul 

citit 

- Scrierea corectă a cuvintelor: numai/nu mai; sar/s-ar 

-  Adjectivul 

 

Citește , cu atenție, textul: 

                                                        Aventurile lui Tom Sawyer 

                                                                   -fragment- 

                                                                                     după Mark Twain 

Sosi și dimineața de duminică. Întreaga fire, proaspătă, strălucitoare, fremăta de viață. Inimile erau 

pline de cântec, iar celor cu inima tânără, cântecul li se revarsă pe buze. Pretutindeni nu vedeai decât chipuri 

voioase, peste tot domnea vara, văzduhul era plin de miresme îmbietoare. 

La capătul drumului apăru Tom, ducând o căldare cu var și o bidinea cu coadă. Când dădu cu ochii de 

gard, întreg peisajul se posomorî și o adâncă melancolie îi întunecă sufletul. Oftând, a muiat bidineaua și a 

trecut-o peste șipcile gardului. Nu îi plăcea ce avea de făcut. Ce de planuri își făcuse pentru ziua aceea! Ce-o 

să-și mai bată joc de el prietenii lui! Începu să se scotocească prin buzunare ca să vadă dacă poate ademeni pe 

cineva care să lucreze în locul lui. 

Deodată îi veni o idee strașnică și măreață! Luă iar bidineaua și se apucă liniștit de lucru. Nu trecu mult 

și apăru Ben Rogers care venea țopăind, cu inima voioasă, făcând ca vaporul. Mușca dintr-un măr. Tom s-a 

făcut că nu-l vede și muncea tacticos. 

- Ce e, șefule? Te-a pus mătușa Polly la treabă? 

- Aa. Tu erai Ben? Nici nu te-am văzut. 

- Eu mă duc la scăldat. Sâc! Ce ai mai vrea și tu! Ori te pomenești că-ți place să dai cu bidineaua? 

- Sigur! zise Tom, văruind de zor. Cum să nu-mi placă? Ce, în fiecare zi ai norocul să văruiești un  

gard ca acesta? 

 Ben rămase uimit. Nu trecu mult timp și zise: 

- Tom, lasă-mă și pe mine să văruiesc! 

- Nu se poate, Ben! Mătușa Polly s-ar supăra. 

- Hai, lasă-mă să încerc. Îl voi face la fel de bine ca tine! Uite, îți dau mărul. 

Tom se dspărți de bidinea cu o prefăcută șovăială, dar cu inima plină de bucurie. Reușise să-l 

păcălească pe Ben. 

 

1. Scrie personajele principale și pe cele secundare care iau parte la acțiune: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Care dintre cele două personaje ai dori să îți fie prieten? Susține-ți părerea cu argumente din text. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



3. Descrie-l pe Tom sau pe Ben , după următorul plan: 

• prezentarea făcută de autor: 

• faptele personajului: 

• felul în care vorbește personajul. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Identifică în text trei substantive însoțite de adjective și completează tabelul: 

 

Substantiv adjectiv număr Gen 

    

    

    

 

5. Alege varianta corectă: 

 

Numai/nu mai mănânc seara târziu.                                    Astăzi sar/s-ar putea să fie însorit. 

Vreau numai/nu mai să o ajut.                                             Copiii sar/s-ar în sus de bucurie. 

Tu numai/nu mai puteai să alergi așa de repede.                 Ionuț sar/s-ar juca fotbal. 

 

 

Competențe specifice 

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

      3.3. Extragerea unor elemente semnificative din text pentru a susține o opinie referitoare la mesajul 

citit; 

                  3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înțelegerea în profunzime a lecturii; 

4.1. Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și punctuație în redarea de texte; 

4.3. Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui plan simplu. 

 

Descriptori de performanță 

 

C.s. Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

3.1 

3.4 

I1 . Identifică personajele 

principale și secundare din 

text 

3 personaje 

 

2 personaje 
1 personaj 



3.3 

I2. Extrage elemente 

semnificative din text pentru 

a-și susține o opinie 
3 elemente 2 elemente 1 element 

3.3 

4.3 

I3. Descrie un personaj pe 

baza unui plan simplu de 

idei 

- exprimare coerentă, 

corectă din punct de 

vedere ortografic și 

gramatical; 

- prezența 

elementelor specifice 

descrierii; 

- respectarea 

planului dat; 

- așezarea corectă a 

textului; 

- complexitate/ 

originalitate 

- maxim o omisiune. 

- exprimare coerentă, 

corectă din punct de 

vedere ortografic și 

gramatical; 

- prezența 

elementelor specifice 

descrierii; 

- respectarea planului 

dat; 

- așezarea corectă a 

textului; 

- complexitate/ 

originalitate 

- 2 omisiuni. 

- exprimare coerentă, 

corectă din punct de 

vedere ortografic și 

gramatical; 

- prezența elementelor 

specifice descrierii; 

- respectarea planului 

dat; 

- așezarea corectă a 

textului; 

- complexitate/ 

originalitate 

- 3 omisiuni. 

4.1 

 

I4. Identifică substantive 

însoțite de adjective și le 

analizează. 

3 substantive și 

adjective 

2 substantive și 

adjective 
1 substantiv și adjectiv 

4.1 

I5. Alege varianta de scriere 

corectă a cuvintelor : 

numai/nu mai; sar/s-ar 

5-6 situații 3- 4 situatii  2 situatii 

Evaluare finală 

 

 

 

 

 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral și corect 5 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 3-4 itemi; 

 incorect /parţial corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral și corect 1 – 2    itemi;  

incorect /parţial corect restul itemilor 
SUFICIENT 


