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TEST DE EVALUARE 

Unitatea III: Jocuri și jucării 

 

Citește cu atenție textul care urmează, pentru a rezolva cerințele. 

 

În cutia cu pălării vechi, sta un urs de catifea. Dacă nu era galben ca floarea-soarelui, el ar fi 

fost fioros şi podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod doi berbeci năpârliţi, trei vaci fără 

picioare şi un armăsar, care sta în pod fiindcă era de lemn şi vopsit cu pensula verde. Dar ursul era 

galben şi culoarea asta micşorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni şi au luat-o florile 

pentru ele. Şi mai avea ursul doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan. Domnişoara cusătoreasă, 

îmbrăcând ursul cu şase petice croite frumos, cred că s-a înşelat când a trebuit să-i puie şi ochii, 

greşind cutia ochilor de urs şi luând dintr-o altă cutie doi ochi de porumbiel. Un urs se cere încruntat; 

ursul nostru din pod se uita cu bunătate. 

Ursul stătuse jos în casă doi ani întregi şi ajunsese atât de stricător încât am fost nevoit să-l 

pun deoparte în singurătate şi el se trezi în cutia cu pălării, numai după ce încercase zadarnic fel de 

fel de mijloace de îndreptare. Croind ursul din faţa unei scurteici moştenită de la o cocoană bunică, 

croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, prin potrivirea mădularelor, îi dă nişte năravuri pe care 

nici scurteica, nici catifeaua nu le avuseseră la timpul lor. Tatăl urşilor, care umblă nevăzut şi 

îngrijeşte în munte de copiii lui săpându-le peşteri, răsturnând iarna cât un pietroi pe bârloage, 

spălându-i în somn, pieptănându-i şi tăindu-le unghiile cu un fierăstrău de argint, face ce face şi trece 

şi pe la urşii de pâslă, pentru copii, şi le dă câte un crâmpei de nărav. 

Ursul nostru se nărăvise să fure, şi nu altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe şi 

rahat. Când Tătuţu aducea o cutie cu lucruri dulci, ursul mirosea şi golea numaidecât cutia, fără să-l 

vadă nimeni. 

- Cine a mâncat ciocolata? 

- U`su, răspundea ridicând din umeri băiatul. Nu mai e. 

- Dar cutia cu bomboane englezeşti? 

- U`su, răspundeau fata şi băiatul. 

(Tudor Arghezi, Hoțul) 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 

1. Scrie forma corectă a cuvintelor: porumbiel, să puie.                                                 0,50 puncte 
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2. Desparte în silabe cuvintele: micșorează, încruntat, croitoreasa, răsturnând, umblă.      1 punct 

3. Scrie câte  litere și câte sunete au cuvintele: berbeci, picioare, încercase, bârloage, aducea.  

                                                                                                                                            1 punct 

4. Numește patru termeni ai câmpului lexical al alimentelor, care apar în textul dat.           1 punct 

5. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: întreg, petice, bunătate, stricător, zadarnic.      1 punct 

6. Scrie câte o propoziție cu antonimele cuvintelor: sta, fioros, seriozitatea, stricător, face.  

                                                                                                                                            1 punct 

7. Transcrie din textul dat un cuvânt sau un grup de cuvinte care indică timpul acțiunii și un 

cuvânt sau un grup de cuvinte care indică spațiul acțiunii.                                         0,50 puncte 

8. Menționează două personaje care apar în fragmentul dat.                                          0,50 puncte 

9. Scrie o idee principală sau secundară din fragmentul dat.                                           0,50 puncte 

10. Alcătuiește un dialog de zece replici, între Tătuțu și urs, folosind personificarea. Dă un titlu 

sugestiv dialogului!                                                                                                           2 puncte 

În acordarea punctajului, se are în vedere: 

- respectarea numărului de replici;  

- existența titlului sugestiv; 

- prezența personificării; 

- ortografia și punctuația. 

 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

1. porumbiel – porumbel 

să puie – să pună                                                                                                     0,25px2=0,50p 

2. micșorează – mic-șo-rea-ză 

încruntat – în-crun-tat 

croitoreasa – cro-i-to-rea-sa 

răsturnând – răs-tur-nând 

 umblă – um-blă                                                                                                           0,20px5=1p 

3. berbeci – 7 litere, 6 sunete 

picioare – 8 litere, 7 sunete 

încercase – 9 litere, 9 sunete 

bârloage – 8 litere, 8 sunete 

aducea – 6 litere, 5 sunete                                                                                         0,10px10=1p 

4. Oricare patru alimente dintre cele identificate în textul dat: bomboane, ciocolată, dulceață, 

fructe şi rahat.                                                                                                             0,25px4=1p 

5. Exemplu de răspuns: 

întreg - tot 

petice - bucăți 

bunătate - blândețe 

stricător - dăunător 

zadarnic – degeaba                                                                                                      0,20px5=1p 

6. Alcătuirea corectă a propozițiilor cu antonimele cuvintelor date. 

Exemplu de antonime: 

sta – pleca 

fioros - blând 

seriozitatea - neseriozitatea 

stricător – util, nestricător 

face – desface                                                                                                               0,20px5=1p 
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7. Exemplu de răspuns: 

timpul – doi ani 

spațiul - în casă                                                                                                       0,25px2=0,50p 

8. Oricare două dintre personajele care apar în fragment: băiatul, fata, Tătuțu, croitoreasa. 

                                                                                                                                0,25px2=0,50p 

9. Scrierea oricărei idei principale sau secundare din fragmentul dat.                       0,50px1=0,50p 

10. În acordarea punctajului, se are în vedere: 2p 

- Respectarea numărului de replici – 0,50 p 

- Existența titlului sugestiv – 0,50 p pentru un titlu sugestiv/0,25 p pentru un titlu oarecare 

- Prezența personificării - 0,50 p 

- Ortografia și punctuația - 0,50 p pentru 1-2 greșeli/0,25 p pentru 3-4 greșeli/ 0 p pentru mai 

mult de 4 greșeli. 

 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 

 


