
Test de evaluare  

 Comunicare în limba română 

Mucenicu Viorica- profesor pentru învățământul primar 

Școala Gimnazială nr. 1, comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamț 

 

1. Transcrie prima strofă din poezia: 

Cantec de adormit Mitzura 

                              Tudor Arghezi 

 

  Doamne, fă-i bordei în soare, 

  Într-un colț de țara veche, 

  Nu înalt decât o floare 

  Și îngust cât o ureche. 

 

  Și-n pridvor, un ochi de apă 

  Cu o luntre cât chibritul, 

  Ca-n crâmpeiul lui sa-nceapă 

Cerul tău și nesfârșitul.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Încercuiește răspunsul corect 

a)Textul scris cu rânduri scurte este:                  poveste 

                                                                             poezie 

b) Rândul poeziei se numește:                            vers 

                                                                            alineat 

c) Un grup de versuri alcătuiesc:                         strofă 

                                                                            fragment 

             

3. a) Scrie câte o propoziție cu fiecare cuvânt: biruiește, pruncie, duioșie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Explică expresiile întâlnite în poeziile studiate: 

a) „Vârsta fericirii fără minte” – _______________________________________ 

b) „Cu părul nins” - _____________________________________________ 

c) „Căta la noi asa de blând” -  

5) Alcătuiește un text din 3-5 enunțuri cu titlul Familia mea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluare – CLR 

U.Î. Familia, leagănul copilăriei 

1. Competente specifice 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite in mediul cunoscut  

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut  

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare  

              4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

2. Descriptori de performantă    

Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  

Transcrie correct poezia, respectand 

asezarea in pagină 

Respecta asezarea in 

pagina, fară greseli 

Respecta asezarea in 

pagina, cu 1-2 greseli 

Respecta 

asezarea in 

pagina, cu 3-4 

greseli 

Incercuieste corect raspunsurile 3 raspunsuri 2 raspunsuri 1 raspuns 

Explica corect expresiile indicate 3 expresii 2 expresii 1 expresie 

Scrie  un text de 3-5 enunturi, cu titlul 

„Familia mea“ 

Respecta titlul, scrie 

5 enunturi, fara 

greseli de ortografie 

Respecta titlul, scrie 4 

enunturi, cum 2-3 

greseli de ortografie 

Respecta titlul, 

scrie 3 enunturi, 

unele de 

ortografie 

 

3. Evaluare finală 

 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect  5-6 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 3-4 – 5 itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 2 – 3  itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
SUFICIENT 

 



 

CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal 

Calificativ 

FB        

B        

S        

I        

 

Nr. 

crt 
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal 

1.   
        

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

          



 

      Observatii: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

FB –% 

  B –% 

  S –% 

   I –% 

 


