
TEST DE EVALUARE 

Bora Diana 

Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski, Melinești 

 

 

Clasa: a-II-a 

Unitate de învățare: În lumea poveștilor 

Conținuturi: Text nonliterar, Grupuri de vocale, Scrierea corectă cu s-au/sau, dintr-o/dintr-un, l-

a/la, s-a/sa, Vocale și consoane 

Obiectul: Limba și literatura română, Dezvoltare personală. 

Obiective: 

Cognitive: 

• Să răspundă complet la întrebările date; 

• Să completeze spațiile punctate cu formele potrivite; 

• Să unească corespunzător titlul cu autorul său; 

• Să identifice corect vocalele și consoanele din cuvinte; 

Afective: 

• Să manifeste interes pentru evaluare. 

Psihomotor: 

• Să aibă o conduită corectă pe parcursul evaluării. 

 

 

Nume și prenume:.................... 

Data:.............................. 

TEST DE EVALUARE SUMATIV 

1.Citește fragmentul de mai jos și răspunde la întrebări: 

                Dinozauriii au trăit cu milioane de ani în urmă pe Pământ. Ei se hrăneau cu plante, 

fiind considerați ierbivori, dar existau și dinozauri carnivori care-i atacau pe cei ierbivori. 

              Aceste reptile se înmulțeau prin ouă.Cele mai mari ouă aveau în jur de 4 kg, iar cele mai 

mici erau ca niște ouă de găină. 



             Unii cred că dispariția lor se datorează căderii unui meteorit uriaș pe Pământ, alții 

presupun că gazele și praful declanșat de puternice erupții vulcanice ar fi cauzat dispariția lor. 

Felul în care au dispărut rămâne totuși un mister. 

 

a)Ce erau considerați dinozaurii ce se hrăneau cu plante? 

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

b)Cât putea avea cel mai mare ou de dinozaur? 

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

c)Cum crezi tu că au dispărut dinozaurii? 

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

 

2.Alege varianta corectă: 

Cuvântul  „dinozaurii” se desparte: 

a)di-no-za-u-rii 

b)dino-za-u-rii 

c)di-no-za-urii 

Cuvântul „ milioane” se desparte în silabe: 

a)mi-li-oan-e 

b)mili-oane 

c)mi-li-oa-ne 

Cuvântul cu înțeles asemănător pentru „uriași” este: 

a)fericiți 

b)mister 

c)giganți 

 

3.Completează spațiile punctate cu: într-o/într-un, s-au/sau, dintr-o/dintr-un, la/l-a, s-a/sa. 

..... zi am plecat împreună cu părinții mei la bunici să culegem cireșe.Când am ajuns, ei........dus 

să îl ajute pe bunicul.......treabă iar eu am rămas să mă joc cu Grivei care era foarte 

trist.Mama....își lovise lăbuța când.....salvat de alți căței răi. Am luat........sertar al bunicii o fașă 

și i-am pus-o peste rană.Am plecat a doua zi după ce aceasta se simțea mai bine. 

 



4.Alege forma corectă: 

• Am cumpărat o cutie de chibrite/chibrituri de la magazinul bunicii. 

• Am spart doua oglinzi/oglinde în dimineața asta. 

• Am terminat șapte nivele/niveluri la jocul recomandat de el. 

 

5.Unește corespunzător titlul poveștilor/poeziilor cu autorul acestora: 

a)Ursul păcălit de vulpe                                                                           Mihai Eminescu 

b)Albă ca Zăpada                                                                                      Hans Christian Andreson 

c)Făt frumos din lacrimă                                                                          Frații Grimm 

d)Iarna                                                                                                        Ion Creangă 

 

6.Notați cu A(adevărat) și cu F(fals) în căsuța din drepul fiecărui enunț: 

• Pentru a asigura igiena clasei este necesară aerisirea acesteia. 

• Prin aspectul fizic mă diferențiez de ceilalți. 

• Sportul este foarte important pentru o viață sănătoasă. 

 

 

7.Notează cu V vocalele și cu C consoanele din cuvintele următoare: 

HRANĂ           REPTILE              DECLANȘAT             IERBIVORE                     

DISPARIȚIE 

 

 

8.Scrie un text de zece-treisprezece rânduri cu titlul „Bunicii mei”, folosind toate semnele 

de punctuație învățate. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

DESCRIPTORII DE PERFORMANȚĂ 

Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

Formulează răspunsuri la 

întrebări; 
3 răspunsuri  

2 răspunsuri corecte 

si complete 

Un răspuns  

corect si complet 

Alege varianta corectă; 3 variante 2 variante 1 variantă 

Completează spațiile punctuate 

cu variant corectă 

6 variante 

corecte 
4-5 variante corecte 2-3 variante 

Alege forma corectă a cuvintelor 
3 cuvinte  

 

2 cuvinte  

 

1 cuvinte  

 

Unește corespunzător titlul cu 

autorul 

4 asociații 

corecte 
2-3 asociații corecte 

1 asociație 

corectă 

Stabilește varianta de adevăr 

corectă 
3 variante 2 variante O varianta 

Notează vocalele și consoanele 

din cuvinte 
5 cuvinte 3-4 cuvinte 1-2 cuvinte 



Alcătuieşte un text cu titlul “ 

Bunicii mei” 

Respectă 

cerinta si 

regulile de 

scriere corectă 

Scrie textul cu unele 

greşeli de scriere 

Alcătuieste 

enunţuri fără o 

legătură logică 

între ele 

 

EVALUARE FINALĂ 

 

 

 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 6 – 8itemi FOARTE BINE 

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

corect restul itemilor 
BINE 

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

corect restul itemilor 
SUFICIENT Nr. 

crt I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 
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2.            

3.            

4.            

5.            
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8.            

9.            

10.            
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12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            



REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE 


