
Nume_________________________ 

                                                                                                                         Prenume______________________ 

 

Clasa a V-a 

 

I. Citiţi cu atenţie textul următor, apoi formulaţi răspunsuri adecvate cerinţelor date: 

  

„A fost odată ca niciodată etc. 

A fost un împărat şi se numea împăratul Roşu. El era mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei furaseră 

soarele şi luna de pe cer. 

Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de ştire tuturor că oricine se va 

găsi să scoaţă soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi încă jumătate din împărăţia 

lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că i se va tăia capul.[...] 

Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa împărătească, ce 

se gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe 

voinicia sa, şi plecă şi el la împăratul să se închine cu slujba.” 

Greuceanu, basm popular 

A. Limba română 

 

1. Despărţiţi în silabe cuvintele: niciodată, mâhnit, slujba.  

2. Scrieţi sinonime contextuale pentru cuvintele: răvaşe, va izbândi, făgăduinţa. 

3. Scrieţi câte sunete şi câte litere conţine cuvântul Greuceanu, aceea, deci, voinicia, cine. 

4. Analizaţi cuvintele subliniate după modelul învățat. 

 

B. Înţelegerea textului 

5. Numiţi un personaj ale textului dat şi  notaţi o trăsătură a sa.  

6. Scrieţi ideile principale și ideile secundare ale fragmentului propus. 

7. Numește două trăsături ale textului narativ prezente în fragmentul dat și ilustrează-le cu 

exemple din text. 

 

 

II. Imaginaţi-vă că sunteţi autorul basmului de mai sus şi continuaţi firul epic dat într-o 

compunere de circa 20 de rânduri. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Proba de evaluare 

 

Conţinuturi 

asociate 

Descriptori de performanţă Itemi Punctaj 

1 Desparte corect în silabe – se punctează 

doar răspunsurile corecte 

1. Despărţiţi în silabe cuvintele: niciodată, mâhnit, slujba.  

 
0,3*3 

puncte 

2 Scrie sinonime potrivite în totalitate 

sensului global al textului 

2. Scrieţi sinonime contextuale pentru cuvintele: răvaşe, va 

izbândi, făgăduinţa. 
 

0,3*3 

Scrie sinonime potrivite doar parţial 

sensului global al textului 

0,1*3 

puncte 

3 Formează şi explică corect cuvintele  

pornind de la cuvântul de bază 

3. Alcătuiţi familia lexicală (cel puţin trei termeni) a 

cuvântului împărat, explicand modul de formare al 

cuvintelor obţinute. 
 

1,2 puncte 

Formează cuvinte prin derivare, dar nu 

porneşte de la acelaşi cuvânt de bază sau nu 

explică modul de formare 

0,6 puncte 

4 Face diferenţa între sunete şi litere, notând 

corect numărul lor 

4. Scrieţi câte sunete şi câte litere conţine cuvântul 

Greuceanu. 
 

0,5 puncte 

5 Identifică parţial părţi de vorbire şi de 

propoziţie, face greşeli la analiza acestora  - 

0,4p  

5. Analizaţi morfo-sintactic cuvintele: „plecă […] el la 

împăratul”. 
 

Max. 

1,6puncte  

(0,4*4) 
 Identifică părţile de vorbire şi de 

propoziţie, analizându-le cu mici erori – 

0,8p. 

Identifică şi analizează corect părţi de 

vorbire şi părţi de propoziţie  - 1,6p. 

6 Recunoaşte personajele textului, dar fără a 

identifica trăsături din text – 0,25p. 

Recunoaşte personaje şi extrage trăsăturile 

lor din fragment – 0,5p. 

6. Numiţi un personaj ale textului dat şi  notaţi o trăsătură a 

sa.  
 

0,5 puncte 



  

Surprinde elementele esenţiale ale textului, 

exprimându-se corect şi nuanţat – 1 p.  

Nu surprinde elementele importante ale 

textului sau se exprimă parţial corect – 0,5p. 

 

7. Scrieţi ideea/ ideile principală/principale a/ ale 

fragmentului propus. 
 

1 punct 

Recunoaşte momentul subiectului  -  8. Identificaţi momentul subiectului din care face parte 

textul dat.  

 
 

0,4 puncte 

7  Nu structurează compunerea conform 

criteriilor de redactare, scrie cu greşeli de 

ortografie şi punctuaţie, exprimare 

sărăcăcioasă  -  0,5p.  

               

            Imaginaţi-vă că sunteţi autorul basmului de mai sus şi 

continuaţi firul epic dat într-o compunere de circa 10 rânduri. 

 

2 puncte 

 Respectă în redactare structura unei 

compuneri, regulile de punctuaţie şi 

ortografie, cu mici erori  - 1p. 

Redactează corect din punct de vedere al 

punctuaţiei, ortografiei, structurii 

compoziţionale, vocabularului  - 2 p. 

Din oficiu 1 punct 

Total 10 puncte 

 


