
                            

 
 

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE 
Limba şi literatura română 

Etapa I – 30.10.2010 
         
  Clasa a III-a  
 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
 Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute. 
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           Într-o zi însă vremea s-a schimbat. Vântul de toamnă începu să bată puternic. 
Pasărea nu mai cânta. Venea din ce în ce mai rar şi asta o mâhnea cumplit pe biata 
frunză. 

Deasupra era doar cerul cu nori grei ca de bumbac. Temătoare, frunza chemă 
pasărea la ea. Aceasta veni, se opri puţin, pe altă ramură, apoi îşi luă zborul grăbită 
spre ţările calde. 

(adaptare după Frunza, de Emil Gârleanu)

O pasăre cu penele verzi şi galbene îşi găsi adăpost sub o frunză. Obosită, i se 
adresă sfioasă frunzei: 

- Bună ziua, dragă frunză! Îmi dai voie să dorm la umbra ta? 
- Desigur, răspunse frunza bucuroasă. 
Uneori pasărea rămânea şi noaptea acolo. Aţipea cu căpşorul sub aripă, 

ocrotită gingaş de marginile frunzei. În timp, pasărea şi frunza au devenit prietene. 

5p 

1. Alege dintre cuvintele următoare doar pe cele care reprezintă personajele din 
text. Scrie aceste cuvinte pe linia de mai jos.  
  umbra, pasărea, noaptea, frunza, cerul 
__________________________________________________________________ 

10p 

2. Citeşte cu atenţie dialogul din text. Transcrie pe liniile de mai jos enunţurile 
care indică:  
a) un salut 
__________________________________________________________________ 
b) o rugăminte 
__________________________________________________________________ 
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10p 

3. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele 
de mai jos: 

 mâhnită - _________________ 
 câteodată - ________________ 
 ramură - __________________ 
 a ocroti - __________________ 
 sfioasă - __________________ 

10p 
4. Încercuieşte în cuvintele următoare:  

a) vocalele:     pasăre ; cântec          b) consoanele:    zbor ;  şir          

10p 

5. Transcrie din fragmentul marcat în textul Frunza cuvintele care conţin mp şi 
mb. 
 mp - __________________ mb - __________________ 
 Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre aceste cuvinte. Scrie aceste enunţuri 
pe liniile de mai jos: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

10p 

6. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai 
jos:   

 rar - __________________ 
 puţin - ________________ 
 greu - _________________ 
 acolo - ________________ 
 a veni - ________________ 

10p 

7. Scrie câte un enunţ despre toamnă care să conţină:  
 o enumerare 

__________________________________________________________________ 
 o exclamare 

__________________________________________________________________ 

5p 
8. Scrie un enunţ prin care să soliciţi cumpărarea unui obiect de care tu ai nevoie. 
__________________________________________________________________ 

5p 
9. Rescrie, corect, pe linia de mai jos, enunţul următor:  

pisica a loat din coşi ghemul de lînă al roxanei.  
__________________________________________________________________ 
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15p 

10. Imaginează-ţi că în clasa ta a sosit un nou coleg.  
Scrie discuţia pe care o porţi atunci când faceţi cunoştinţă unul cu altul, 

folosind patru linii de dialog şi formulele de salut şi de prezentare. 
Atenţie!  
-    Respectă cerinţa! 
- Nu uita să scrii formulele de salut şi de prezentare. 
- Scrie corect cuvintele.  
- Foloseşte corect semnele de punctuaţie. 
- Nu uita de aspectul îngrijit al scrisului. 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
Total punctaj maxim 100 puncte. 


