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EVALUARE  FINALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ – CLASA A IV-A 
MUNTEAN SIMONA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE CETATEA DE BALTĂ 
 

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 

 

„A fost odată o vrăbiuță care, atunci când tunetul vestea furtuna, se culca pe pământ și-și ridica 

piciorușele spre cer. 

- De ce faci asta? a întrebat-o vulpea. 

- Ca să ocrotesc pământul, care adăpostește atâtea viețuitoare! a răspuns vrăbiuța. Îți dai seama 

ce s-ar întâmpla dacă s-ar prăbuși cerul? Așa că ridic picioarele ca să-l sprijin. 

- Și  crezi că ai să poți sprijini cerul acesta uriaș cu piciorușele tale prăpădite? 

- Fiecare cu cerul lui, a spus vrăbiuța.ˮ 

                                                              (Jean-Claude Carriere, Cercul mincinoșilor) 

 

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 

• Vrăbiuța ridica piciorușele spre cer atunci când tuna. ….. 

• Ea dorea să ocrotească pe prietenii ei. …… 

• Dialogul conține 4 replici…… 

• Ultimul cuvânt din text are 3 silabe. …… 

(4p)   

2. Scrie, pe spaţiul punctat de mai jos, ideea principală a textului. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(8p)       

3. Povesteşte în scris, fără să foloseşti dialogul, discuţia dintre vrăbiuță și vulpe: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(10p)   

4.  Încercuiește cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător 

din fiecare şir de cuvinte: 

• teamă, curaj, frică  

• domol, repede, încet  

• adevărată, imaginară, reală  

• tace, vorbeşte, zice  

• liniştit, potolit, vioi  
(5p) 

5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date: 

                    a umple _______________            apropiere________________ 

                    puternic_______________             se duce_________________ 

                                      bunătate___________________ 

Punctaj: Calificativ:  



(10p) 

 

6. Transcrie din textul Cercul mincinoșilor: 

- un verb la timpul trecut, persoana a III-a._______________________ 

- un substantiv comun, gen feminin, numărul plural_______________________ 

- un adjectiv _______________________ 

-un pronume_______________________ 

(8p) 

7. Selectează din propoziţia Vrăbiuța ridica piciorușele mici către cer. 

 

- predicatul _________________             - subiectul _______________ 

              

 -transformă propoziţia de mai sus în propoziţie simplă.______________________________ 
(8p) 

 

8. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în 

paranteză: 

a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară? 

b) La concert, Radu ............ cânta la ............ . 

c) Eu ............ un cadou pentru Andrei. 

d)Împreună ………….plimbat prin pădure 

e) Copiii .......... spus mamei o poezie. 

f) Am un ………în Suceava. 

                                                                ( n-ai, nai, neam, ne-am v-a, va, i-au, iau ) 
(8p) 

9. Alcătuieşte două propoziţii afirmative. Transformă-le apoi în propoziţii negative: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(6p) 

10. Analizează toate părţile de vorbire din propoziţia următoare: 

Ea cântă frumos în pădure 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(8p) 

11.  Scrie textul unei invitații adresată prietenului tău, cu ocazia aniversării zilei tale de  

 naștere: 

____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                      

_________________________ 

 
  (7p.)                                                                                                                                               



 

Notă: Se acordă 20 puncte din oficiu.                                 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

La proba de evaluare finală, elevii clasei a IV-a au obţinut următoarele calificative: 

 

TOTAL ELEVI FOARTE BINE BINE  SUFICIENT INSUFICIENT 

    - 

 

REZULTATELE PE ITEMI 

 

CALIFICATIV I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 

FOARTE BINE            

BINE            

SUFICIENT            

INSUFICIENT            

 

EVALUARE SUMATIVĂ  LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

C1. -să stabilească valoarea de adevăr; 

C2. -să scrie ideea principală desprinsă din textul dat; 

C3. -să povestească în scris un dialog; 

C4. -să încercuiască cuvântul nepotrivit; 

C5. -să găsească cuvinte cu înțeles opus; 

C6. -să transcrie părți de vorbire după criterii date, din text; 

C7. -să selecteze părțile principale de propoziție; 

C8. -să completeze cu ortograme potrivite enunțuri lacunare; 

C9. -să alcătuiască enunțuri afirmative și negative; 

C10.-să analizeze părți de vorbire; 

      C11.-să redacteze textul unei invitații. 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

TEST LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a IV-a 

   IT
E

M
 

      

IT
E

M
 

 

FOARTE  BINE 

 

      BINE 

 

SUFICIENT 

1. Stabilește patru răspunsuri corect. Stabilește 2-3 răspunsuri 

corect. 

Stabilește un răspuns corect. 

2. Scrie 4 întrebări corect Scrie 2-3 întrebări corect Scrie o întrebare corect 

3.  Scrie corect ideea principală Scrie parțial corect ideea 

principală 

Scrie cugreșeli ideea principală 

4. Povestește corect dialogul din 

text 

Povestește parțial corect 

dialogul din text 

Povestește cu greșeli dialogul 

din text 

5. Scrie o personificare, o 

comparație și un enunț 

Scrie doar două cerințe Scrie doar o cerință 

6.  Găsește 4-5 cuvinte cu sens opus Găsește 2-3 cuvinte cu sens 

opus 

Găsește un cuvânt cu sens opus 

7.  Scrie corect 7-9 cuvinte Scrie corect 4-6 cuvinte Scrie corect 2-3 cuvinte 

8. Selectează părțile principale de 

propoziție și propoziția principală 

Selectează două cerințe Selectează o cerință 

9. Alcătuiește corect 3-4 propoziții Alcătuiește parțial corect 3-4 

propoziții 

Alcătuiește parțial corect 1-2 

propoziții 

10. Analizează corect 3-4 părți de 

vorbire 

Analizează parțial corect 3-4 

părți de vorbire 

Analizează parțial corect  1-2 

părți de vorbire 

11. Redactează corect o invitație 

respectând părțile componente  

Redactează parțial corect o 

invitație respectând părțile 

componente 

Redactează cu greșeli o invitație  

 

 

                                                                                    


