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1.Scrie câte trei verbe care să exprime: 

stare:…………………………….. 

acțiunea:…………………………. 

existența:………………………… 

 

2.Trece următoarele verbe la numărul singular: pictăm, ascultați,lucrăm,au citit,urmăriți, s-au 

ridicat. 

    

pictăm  

ascultați  

lucrăm  

au citit  

urmăriți  

s-au ridicat  

 

3.Alcătuiește enunțuri în care: 

a) cuvântul toc să fie, pe rând, verb și substantiv; 

 

b) cuvântul mare să fie, pe rând, adjectiv și substantiv; 

 

c) cuvântul cer să fie, pe rând, verb și substantiv. 

 

4.Taie forma incorectă a ortogramelor din propozițiilor date. 

 

Nai/ N-ai fost duminică la Maria? 

Costel cântă la n-ai/ nai cu drag. 

De ce nai/ n-ai traversat strada pe zebră? 

Sergiu, ia/i-a privește ce groapă adâncă! 

Meșterii iau/ i-au învățat tainele olăritului. 

Instalatorul nea/ ne-a reparat centrala. 

 

5. Realizează un text creativ cu titlul ,,Iepurașul’’ după următorul plan de idei: 

Introducere 



a) Când au plecat copiii la pădure? Cu cine? 

Cuprins 

b) Cum era prin pădure? 

c) Ce au întâlnit în pădure? 

d) Cum arăta iepurașul? 

e) Cine i-a tratat rana? 

Încheiere 

f) Ce învățătură au desprins copiii din întâmplarea respectivă? 

 

Descriptori de performanță: 

 

Item

i 

Suficient Bine Foarte bine 

1 2-3 cuvinte 4-5 cuvinte 6 cuvinte 

2 2-3 cuvinte 4-5 cuvinte 6 cuvinte 

3 2-3 enunțuri 4-5 enunțuri 6 enunțuri 

4 2-3 ortograme 4-5 ortograme 6 ortograme 

5 • alcătuirea 

corectă a 

propozițiilor 

într-un text; 

• corelarea 

conținutului 

textului cu 

planul de idei; 

• scrierea corectă 

a cuvintelor; 

• folosirea 

corectă a 

semnelor de 

punctuație; 

• așezarea 

corectă a 

textului în 

pagină; 

• complexitate/ 

originaliatate; 

• 5-6 omisiuni 

• alcătuirea 

corectă a 

propozițiilor 

într-un text; 

• corelarea 

conținutului 

textului cu 

planul de idei; 

• scrierea corectă 

a cuvintelor; 

• folosirea 

corectă a 

semnelor de 

punctuație; 

• așezarea 

corectă a 

textului în 

pagină; 

• complexitate/ 

originalitate; 

• 3-4 omisiuni 

• alcătuirea corectă a 

propozițiilor într-un text; 

• corelarea conținutului 

textului cu planul de idei; 

• scrierea corectă a 

cuvintelor; 

• folosirea corectă a 

semnelor de punctuație; 

• așezarea corectă a textului 

în pagină; 

• complexitate/originalitate; 

• maxim 3 omisiuni. 

 

 


