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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE 
Limba şi literatura român ă 
Etapa a II-a – 26.02.2011 

         
  Clasa a IV-a  
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute. 

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

Trecură câteva primăveri şi, în sfârşit, veni o primăvară caldă, cu ploi destule. El 
înmuguri, apoi înfrunzi... şi, ce să vezi? Într-o dimineaţă, castanul se sculă cu noaptea-n 
cap, fiindcă cineva nu-l lăsa să doarmă: 
 - Trezeşte-te, tăticule, să vezi ce frumoase suntem! Ne-ai aşteptat mult şi acum 
dormi? 

           Castanul, somnoros, nu pricepu ce se întâmplă. Privi în toate părţile, scotoci 
printre frunze şi auzi un râset. 
 Mare i-a fost bucuria castanului când a văzut floricelele stând cu picioruşele înfipte 
în crenguţa de care erau prinse. 

- Dar tot nu vă văd, unde sunteţi? 
- Ne-am ascuns între frunzele tale. Caută-ne! 
De bucurie, castanul începu să-şi clatine crengile, să-şi foşnească frunzele şi să 

murmure: 
- Florile mele dragi, florile mele scumpe, de când vă aştept! 
Învârtindu-se pe vârful picioarelor cu capul sus, cu rochiţele alb-roz înfoiate şi 

împodobite cu minunate danteluţe, florile au trecut pe rând prin faţa lui. Le privea şi nu 
mai putea de fericire. 

Din ziua aceea, nu mai cuteza să-şi mişte crengile pentru a nu supăra somnul 
fetiţelor lui. Dis-de-dimineaţă, castanul se trezea în râsetele şi veselia florilor. Ele se jucau 
în soare, făceau baie în roua dimineţii, apoi îşi înfoiau mai tare rochiţele în care 
curcubeul îşi oglindea brâul cu minunatele-i culori. Din când în când,  o albină venea să 
le aducă veşti din locuri îndepărtate, iar ele, drept mulţumire, îi umpleau coşuleţele cu 
pulbere galbenă scuturată de pe rochiţele lor. 

( adaptare după Legenda castanelor) 



                                                                                                                  

 
 

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE 

 

© Copyright Funda ţia de Evaluare în Educa ţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

Clasa a IV-a                                                                                                              Pag 2 / 3 

10 p 

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 
a) Într-o seară, castanul s-a trezit plin de flori.    _______ 
b) Floricelele aveau picioruşele înfipte în crenguţe.   _______ 
c) Ele făceau baie în picături de ploaie.     _______ 
d) O albină  le aducea veşti din locuri îndepărtate.    _______ 
e) Ca răsplată, florile îi ofereau albinei pulbere galbenă.   _______ 

 
10 p 

2. Scrie sub formă de enunţ ideea principală din fragmentul marcat în textul 
Povestea castanelor. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5 p 
3. Transcrie din text exclamaţia care exprimă dragostea castanului faţă de florile 
sale: 
__________________________________________________________________ 

5 p 

4. Rescrie, pe spaţiile punctate, cuvântul care nu se potriveşte ca sens cu celelalte 
cuvinte din fiecare șir: 

• valoros, scump, preţios, sărac                _________________  
• a pricepe, a lucra, a înţelege, a se lămuri       _________________  
• informaţie, veste, întrebare, ştire                    _________________  
• pietre, pulbere, colb, praf                           _________________  
• minunat, bucuros, încântător, splendid           _________________  

6 p 

5. Alcătuieşte trei enunţuri în care să foloseşti cuvintele cu sens opus pentru: 
bucurie, îndepărtat, a împodobi. Scrie enunţurile pe spaţiile de mai jos: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6 p 

6. Scrie trei enunţuri în care verbul a trece să aibă alte înţelesuri decât cel din text: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8 p 

7. Selectează, din fragmentul marcat, 4 cuvinte care conţin grupuri de sunete 
învăţate. Scrie aceste cuvinte pe spaţiul indicat şi apoi desparte-le în silabe: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10 p 

8. Rescrie enunţul de mai jos, trecând substantivele la numărul singular: 
 ,, Floricelele s-au aşezat cu picioruşele înfipte în crenguţele castanului.” 
__________________________________________________________________ 
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4 p 
9. Scrie 2 propoziţii în care substantivul albina să aibă, pe rând, funcţia de: 

• subiect ____________________________________________________ 
• parte secundară ____________________________________________ 

6 p 

10. Corectează, prin rescriere, textul următor. Vei avea în vedere scrierea corectă 
a cuvintelor şi folosirea adecvată a semnelor de punctuaţie. 

albina lea adus castanelor câteva ace săşi împodobească rochiţele 
îţi mulţumim frumos dragă prietenă iau spus acestea bucuroase 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

20 p 

11. Imaginează-ţi o întâmplare pe care o povesteşte albina florilor de castan. Scrie 
această întâmplare într-o compunere de 10 - 15 rânduri în care să introduci un 
dialog de 5 - 6 replici. Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:  
● alegerea titlului potrivit/sugestiv;                      ●  originalitatea compunerii;  
● folosirea dialogului;                                           ●  respectarea părţilor compunerii;  
● înlănţuirea logică a faptelor/ întâmplărilor;       ●  exprimarea corectă;  
● folosirea expresiilor frumoase;                          ●  aşezarea în pagină a textului;  
●  scrierea corectă a cuvintelor;                            ●  respectarea cerinţei;   
● folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;       ● aspectul scrisului. 
 
         
  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Punctaj total 100 puncte. 


