
                                                                        

TEST DE EVALUARE  

 

ȘIPOȘ ZSÓFIA 

Școala Gimnazială Tășnad 

 

Clasa: a III-a  

Disciplina: Limba și literatura română 

Tip de evaluare: sumativă semestrială 

Nivel: CES  

 

Citește textul cu atenție de mai multe ori! 

Vacanța de iarnă 

 

 Se apropie vacanța de iarnă. Îmi place foarte mult această vacanță. 

 Nu voi avea multe teme, va trebui doar să citesc patru povești, să copiez patru poezii despre 

iarnă și să fac câteva adunări și scăderi. Va fi minunat, că nu va trebui să mă trezesc dimineața 

devreme. Doresc să ningă și să fie zăpadă multă pentru că vreau să mă joc mult afară. 

Demult îmi doresc să merg la săniuș cu prietenii. Iarna trecută ne-am dat mult pe derdeluș. 

Ne-am dat cu săniile, am construit oameni de zăpadă și multe alte figuri.  

Dacă nu va fi zăpadă, mă voi uita la televizor. Mama mi-a spus, că filmul meu preferat e 

programat în săptămâna de vacanță.  

Vacanță plăcută tuturor! 

 

1. Răspunde la întrebări cu un singur cuvânt!  

FB-răspuns corect la 3 întrebări, B-răspuns corect la 2 întrebări, S- răspuns corect la 1 

întrebare, I-nici un răspuns corect 

a. Despre care vacanță este vorba în text?     ……………………….. 

b. Unde merge copilul dacă ninge?      ………………………… 

 c. Ce va face copilul dacă nu va fi zăpadă?          ………………………… 

 

2. Alege varianta corectă! 

 FB-răspuns corect la 3 enunțuri, B-răspuns corect la 2 enunțuri, S- răspuns corect la 1 

enunț, I-nici un enunț corect 



 

3. Copiază din text cuvinte conform tabelului!  FB-răspuns corect la 3 cuvinte, B-răspuns 

corect la 2 cuvinte, S- răspuns corect la 1 cuvânt, I-nici un răspuns corect 

Unul/una Mulți/multe 

  

  

  

 

4. Copiază din text 6 enunțuri la alegere!                                                                                                                        

FB- copiază cu 3-4 greșeli, B-copiază cu 5-6 greșeli, S- copiază cu 7-8 greșeli I-copiază cu 

mai mult de 8 greșeli 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. Scrie după indicații! FB- scrie corect 5 informații , B- scrie corect 3 informații , S- scrie 

corect 1-2 informații, I-nici o informație scrisă corect 

1. Numele meu este …………………………………………………………   . 

2. Orașul/satul meu este  ………………………………………………   . 

3. Eu am ………… ani   .  

4. Sunt elev/elevă la Școala ……………………. ……………………. . 

5. Sunt elev/elevă în clasa a ………………… . 

Felicitări! 

Ai obținut calificativul …………………………………..  . 

 

  

I. Băiatul vrea să meargă la săniuș cu …lui. 

A. părinții 

B. verișorii 

C. prietenii 

II. Ce este programat pe săptămâna de 

vacanță? 

A. meniul 

B. zborul 

C. filmul 

III. Ce au construit copiii? 

A. animale și case 

B. oameni de zăpadă și alte figuri 

C. figuri geometrice 


