
TEST DE EVALUARE 

( Utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare. 

Povestirea unor fapte şi întâmplări, după un suport visual sau după un plan de idei  dat) 

 

Profesor  învăţământul primar Botezatu Luminiţa 

Şcoala Gimnazială Plopu, Dărmăneşti jud. Bacău 

 

SUBIECTUL I: ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 

 Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele propuse: 

Feerie 

de Cezar Petrescu 

 

 Viscolul încetase. Coborâse un ger grozav, cu cerul sticlos. Cei de afară însă nici nu-l 

simţeau. 

 Suzana descoperi printre copii, două fetiţe care i-au plăcut îndată. Aşa ar fi vrut şi ea să 

aibă două prietene. Fără îndoială că ele ar şti să-i spună ce e aceea o feerie. De altfel, ce-ar fi să 

coboare, să se ducă la ele şi să le întrebe. 

 Nimeni n-ar şti nimic. Mămica lipseşte. Tăticul e dus. Lenţa stă la sfat, la bucătărie. 

 Suzana a îmbrăcat repede paltonul. Nu găsea şoşonii2. Nu face nimic! Poate merge şi fără 

şoşoni. N-o vede nimeni. A deschis uşa. S-a strecurat uşor. A deschis cealaltă uşă. N-a auzit-o 

nimeni. Şi uşa de afară... Brr! Ce frig e! Ce frig e afară! 

 S-a dus la fetiţe. Fetiţele n-aveau timp să stea de vorbă. Au prins-o în jocul lor. Dar nu 

ştiau ce e aceea feerie. 

 - Feerie? Cum feerie?... Poate aceasta e o lecţie... de la gramatică. Lasă astea! Suntem în 

vacanţă. Mai bine la joacă acum!... Vrei tu să te îngropăm în zăpadă?... 

 Suzana s-a jucat cum nu s-a jucat niciodată în viaţă. S-a lăsat îngropată în zăpadă. Pe 

urmă, a alergat, târând o sanie. S-a bătut cu bulgări şi a dat paltonaşul ei ca să îmbrace un copil 

de omăt. 

 Când au plecat toţi, a intrat şi ea în casă tiptil, păşind în vârful picioarelor. N-a auzit-o 

nimeni! N-a băgat nimeni de seamă că a fost plecată. Ce noroc!  



 

1. Precizaţi: 

- titlul textului: ............................................................................................................................. 

- autorul textului: .......................................................................................................................... 

- personajele:................................................................................................................................. 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

În ce  anotimp se petrece acţiunea textului? 

Acţiunea se petrece:      a) toamna, târziu;      b) în toiul iernii;               c) într-o primăvară         

Unde se află Suzana?    a) în camera sa             b) la bucătărie                   c) afară, la joacă. 

3. Pe cine descoperă Suzana de la fereastra camerei sale? 

Transcrie pe spaţiul dat enunţul potrivit din text.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Ce decide Suzana văzându-le pe fetiţe? 

Scrie pe spaţiul dat răspunsul tău. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Scrie două acţiuni pe care le-a făcut Suzana înainte de a ieşi din casă? 

a)____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



b)____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Cum o primesc fetiţele pe Suzana? 

Scrie pe spaţiul dat răspunsul tău. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Când şi cum se întoarce fetiţa de la joacă? 

Transcrie pe spaţiul dat enunţul potrivit din text.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Delimitează în fragmente textul dat. Scrie ideile principale. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

SUBIECTUL II: ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

1. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles pentru următoarele cuvinte: prietene, s-a strecurat, zăpadă, 

tiptil. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



2. Găseşte cuvintele cu înţeles opus:  

să coboare≠.............................                                 a îmbrăcat≠........................................ 

să întrebe≠..............................                                 frig≠.................................................... 

3. Explică expresiile date şi alcătuieşe enunţuri cu ele. 

stă la sfat = ........................................................................................................................... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ger grozav = ............................................................................................................................. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

au prins-o în jocul lor =............................................................................................................ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

n-a băgat nimeni de seamă =..................................................................................................... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Completează dialogurile cu formulele potrivite din partea dreaptă a paginii: 

a) - Bună ziua, copii! spuse domnul învățător. 

………………………….! răspunseră copiii într-un glas. 

- Domnule învățător, …………………….să merg până la  



bibliotecă? întrebă sfioasă Ionela. 

- Bineînțeles, răspunse blând învățătorul. 

Ionela intră în bibliotecă: 

-…………………………., doamnă bibliotecară! 

- …………………………. , Ionela! 

- …………………………….frumos să-mi împrumutați  

cartea „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu. 

- Este aici. Poftim! 

 Fetița ia cartea și îi mulțumește doamnei bibliotecare: 

 -………………………, doamnă bibliotecară! 

 -………………………, Ionela. 

b) Anghel se întâlnește cu colegul său, Marin în parc. 

- …………………, Marin! Jucăm tenis? 

- …………………, Anghel! Imediat!  ……….. să mai ai cinci minute răbdare, să sosească și 

Alin. 

-  Bine, îl vom aștepta. 

-  ……………………pentru înțelegere! 

SUBIECTUL III: SCRIEREA IMAGINATIVĂ 

1. Imaginează-ţi dialogul dintre Suzana şi Lenţa în care fetiţa o roagă s-o lase să meargă la joacă. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Salut 

Bună ziua 

Vă rog 

Îți mulțumesc 

Vă mulțumesc 

Te rog 

Îmi permiteți  

Cu plăcere 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

2. Îţi aminteşti cea mai hazlie întâmplare de la săniuş trăită de tine? Redactează un text de 7 - 10 

enunţuri folosind ca suport imaginea de mai jos şi răspunzând la întrebări. 

Când şi unde se petrece întâmplarea? 

Cum era vremea? 

Care erau jocurile tale şi a prietenilor tăi?  

Ce s-a întâmplat? 

Cum te-ai simţit? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

SUBIECTUL I: - ÎNŢELEGEREA TEXTULUI                                     35 puncte 

1. - 4 puncte = 4 x 1 punct 



2. - 1 punct  = 2 x 0,5 puncte 

3. - 5 puncte 

4. - 5 puncte 

5. - 5 puncte = 2 x 2,5 puncte 

6. - 5 puncte 

7. - 5 puncte 

8. - 5 puncte  

SUBIECTUL II: - ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII      30 puncte 

1. - 4 puncte = 4 x 1 punct 

2. - 3 puncte = 3 x 1 punct 

3. - 12 puncte = 4 x 3 puncte         1 punct – explicaţia 

                                                       2 puncte – enunţul 

4. - 11 puncte = 11 x 1 punct 

SUBIECTUL III - SCRIEREA IMAGINATIVĂ                                      25 puncte 

1. - 10 puncte - aşezare în pagină- 1 punct 

                 - creativitate şi originalitate- 5 puncte 

                 - utilizarea formulelor de permisiune- 1 punct 

                 - claritatea şi logica enunţurilor- 3 puncte  

                 - ortografia şi punctuaţia- se scad câte 0, 2 puncte pentru fiecare greşeală 

2. 15 puncte - aşezare în pagină - 2 puncte 

                     - creativitate şi originalitate - 7 puncte 



                     - utilizarea expresiilor - 2 puncte 

                      - claritatea şi logica enunţurilor - 4 puncte  

                      - ortografia şi punctuaţia- se scad câte 0, 2 puncte pentru fiecare greşeală 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 


