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 Nume:__________________________                   Data:____________ 

   Prenume:________________________                                                    

          

Test de evaluare  

 Limba și literatura română 

OPRICA ANA-MARIA 

 

1. Completează spațiile,  sciind cuvintele potrivite. 

 Adjectivul este partea de ______________________care arată însușirea ____________________.  

Cuvintele care se referă la substantive și indică ____________________ ale ____________________, 

_________________________ sau __________________________________ sunt ______________________. 

 

2.  Completează propozițiile cu adjectivele potrivite (amintește-ți textele din manual și discuțiile din 

clasă): 

a) Omul _____________________ se trezește devreme. 

b) Era un om __________________  și țăranii l-au dus la spânzurătoare. 

c) Dina era o fetiță __________________. 

 

3. Formulează 3 propoziții în care să evidențiezi trei calități diferite ale personajului                      

Albă-ca-Zăpada. 

a) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

b) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

c) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

4. Scrie substantivele și adjectivele potrivite, respectând cerințele: 

a) Feminin singular __________________________________; 

b) Masculin plural ___________________________________; 

c) Neutru plural _____________________________________; 

 

 

 

 

 

5. Transformă enunțul ”Elevele purtau sarafane liliachii, dresuri albe, cămăși mov și cravate gri”,  

astfel încât toate adjectivele să fie la numărul singular și propoziția să fie corectă. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Obiective de referinţă  

1. Să scrie definiția adjectivului (Item 1) 

2. Să identifice adjectivele (calitățile) personajelor studiate (Item 2) 

3. Să recunoască/evidențieze calitățile personajelor din textele studiate (Item 3) 

4. Să acorde adjectivele cu substantivele (gen și număr) (Item 4) 

5. Să transforme adjectivele dintr-un enunț - din plural în singular (Item 5) 

Item/ 

Exercițiu 

Foarte bine Bine Suficient 

1. Scrie corect cele 7 cuvinte: 

• vorbire; 

• substantivului; 

• însușiri; 

• ființelor; 

• lucrurilor; 

• fenomenelor naturii; 

• adjectiv 

Scrie corect 4, 5 sau 6 cuvinte 

din cele 7 

Scrie corect 1, 2 sau 3 

cuvinte din cele 7 

2. Scrie corect cele 3 adjective: 

• harnic; 

• leneș; 

• slăbuță 

Scrie corect 2 adjective din 

cele 3 

Scrie corect 1 adjectiv din 

cele 3 

3. Formulează și scrie corect 3 

propoziții în care evidențiază 

3 calități diferite ale 

personajului Albă-ca-Zăpada 

Formulează și scrie parțial 

corect 3 propoziții în care 

evidențiază 3 calități diferite 

ale personajului Albă-ca-

Zăpada. Are cel mult 5 

greșeli 

Formulează și scrie parțial 

corect 3 propoziții în care 

evidențiază 3 calități 

diferite ale personajului 

Albă-ca-Zăpada. Are cel 

mult 7 greșeli 

4. Scrie și acordă corect cele 3 

adjective cu substantivele 

(gen și număr) 

Scrie și acordă corect 3 din 

cele 3 adjective cu 

substantivele (gen și număr). 

Are cel mult 2 greșeli de 

scriere. 

Scrie și acordă corect 2 din 

cele 3 adjective cu 

substantivele (gen și număr). 

Are cel mult 3 greșeli de 

scriere. 

5. Transformă și scrie corect 

enunțul* ; cele 10 cuvinte 

 

Transformă și scrie parțial 

corect enunțul* ; are cel mult 

5 greșeli 

 

Transformă și scrie parțial 

corect enunțul* ; are cel mult 

7 greșeli 

 

* Eleva purta sarafan liliachiu, dres alb, cămașă mov și cravată gri.          

 

Măsuri remediale pentru elevii cu INSUFICIENT: 

1. Exerc. de formulare de propoziții simple și scrierea acestora: sublinierea substantivelor: 

• Adăugarea unor calități la substantivele identificate; 

• Sublinierea adjectivelor; 

2. Exerc. de citirea colectivă a unui text scurt: 

• Formulare de răspunsuri de către elevi la întrebările succesive ale profesorului: 

• Iderntificare personajelor; 

• Identificare calităților personajelor; 

3. Exerc. de formulare de propoziții simple cu personajul Albă-caZăpada; 
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• Formulare de propoziții în care se evidențiază calitățile personajului Albă-caZăpada; 

4. Exerciții de scriere a unor substantive comune: 

• Adaugarea adjectivelor la substantivele scrise; 

5. Exerc. de formulare și scriere de enunțuri care să conțină un substantiv și mai multe adjective; 

• Exerciții de acordare a adjectivelor cu substantivul identificat în propoziție 


