
   TEST   DE   EVALUARE 

( Sună clopoțelul ) 

 

Învățătoare : Kovács Ilona-Éva 

Școala Gimnazială  ,,Gaál Mózes”, Baraolt 

 

Nume și prenume:  _____________________                 Data:___________ 

Clasa a IV-a                           

 

1. Citește textul: 

            Suntem în luna septembrie. S-au deschis porțile școlilor. Elevii s-au 

reîntâlnit în curtea mare a școlii. Se aude glasul lor de pretutindeni. 

           - Salut! 

           - Ciao! 

          - Îmi pare bine că te revăd. 

Doamna învățătoare îi întâmpină cu un zâmbet pe buze: 

         - Bine ați venit, dragii mei! spune ea. 

Îndată începe festivitatea de deschidere. Directorul școlii le dorește tuturor 

succes în noul an școlar: 

         - Dragi copii, spor la învățătură! 

Elevii se îndreaptă spre clasele lor. Pe bănci îi așteaptă manualele școlare. 

       - Ne permiteți să răsfoim noile manuale? întreabă curios Radu. 

       - Câte lucruri noi, interesante, vom învăța și în acest an! 

 

2. Transcrie din textul de mai sus câte o propoziție, potrivit următoarelor 

semne de punctuație:        1,5p. 

punct ( . ):............................................................................................................. 

 

semnul întrebării (?):............................................................................................... 

 

semnul exclamării ( !):............................................................................................. 



3. Completează propozițiile cu semnele de punctuație corespunzătoare!    2,5p. 

 

S-a terminat vacanța de vară      Elevii s-au adunat în curtea școlii 

      - Ce ai făcut în vacanță 

      - Ce bine a fost la țară la bunici 

      - La revedere, vacanță  

4.  Scrie trei formule de salut, folosite de copiii care pleacă de la școală!    3p. 

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

 

5. Potrivește enunțurile cu ceea ce exprimă!         2p. 

salut                                                           Vă doresc un an școlar plin de succese! 

urare                                                           Bună ziua! 

permisiune                                                 Vă rog să-mi dați două bilete! 

cerere, solicitare                                        Doamna învățătoare, îmi permiteți să 

ies la toaletă? 

6. Prezintă-te! Completează fișa ta personală!         9p. 

Nume:...............................................  

Prenume:............................................................. 

Data nașterii: .................................................... Vârsta: 

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

Școala: ......................................................................................... Clasa: 

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

7. Delimitează propozițiile în cuvinte și scrie numărul cuvintelor în chenarul 

alăturat! 4p.            

Sunăclopoțelulșcolii.                      Începeunnouanșcolar.                                      

 



8. Completează  dialogul de mai jos!         4p. 

- ..................................................................................................................... 

- Poftim  biletul! Distracție plăcută! 

- .................................................................................................................... 

- Cu plăcere! 

9. Alcătuiește propoziții cu cuvintele date:    12p. 

sună:....................................................................................................................... 

vacanța:.................................................................................................................. 

bunici:..................................................................................................................... 

școală:..................................................................................................................... 

10. Prezintă-ți un coleg sau o colegă din clasă ( patru propoziții )!    12p. 

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

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

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

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

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

Evaluarea testului:                                           

0 -19 puncte: Insuficient 

20-30 puncte: Suficient 

31- 42puncte: Bine 

43- 50 puncte: Foarte bine 


