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 TEST SUMATIV 

                           COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 C 

Citește cu atenție textul, apoi rezolvă exercițiile. 

 A fost odată un băiat, pe nume Tomiță, care ocrotea 
copiii mai mici și iubea mult porumbeii. Avea însă și un 
obicei nu tocmai bun: decojea cu briceagul școarța 
copacilor. Își scria numele, desena inimioare, tăia bucăți din 
scoarță, de ajungeau bietele trunchiuri de copaci să semene 
cu niște gâturi pătate de girafă. 
 Într-o vară, Tomiță a mers la țară, la sora mamei lui. Satul 
era întins printre dealuri cu livezi și vii. Grădina mătușii sale 
era plină de pomi. Bucuria băiatului! 
 A doua zi, fără să-l vadă cineva, Tomiță a scrijelit cu 
briceagul toată scoarța pomului din spatele casei. Era un nuc de toată frumusețea. 

Apoi, printre merii din livadă a zărit sărind coarda o fetiță cu rochița albă. Dorind 
să se joace cu ea, băiatul a pornit spre deal. Când a ajuns lângă livadă, a văzut că 
aceasta era înconjurată de un gard viu. 

– Cum pot să intru? Aș vrea să ne jucăm împreună!
– Mă tem că nu putem! Cred că ești un băiat rău, răspunse fetița sărind mai

departe coarda. 
– Nu-i adevărat! Îngrijesc porumbeii și ocrotesc copiii mai mici decât mine.
– Dar pomilor ce le faci?
– Păi, ei nu simt nimic.
– Cum să nu simtă? Au și ei viață. Spune-mi ți-ar plăcea să-ți zgârie cineva pielea

și să te înțepe? 
– Bine, a răspuns Tomiță rușinat, nu voi mai pune mâna pe briceag.

(Băiatul și floarea, după Oana Dinu) 
1. Marchează varianta corectă:

a) Personajul principal este:

 fata  Tomiță  nucul 

b) Unde a mers băiatul în vacanță?

 la bunici  la munte  la mătușa sa 

c) Pomul din spatele casei era:

 un nuc  un măr  un copac 
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2. Transcrie propozițiile înlocuind cuvintele subliniate cu altele care au înțeles opus:

a) Băiatul ocrotea copiii mai mici.

______________________________________________________________

b) În spatele casei mătușii era un nuc frumos.

______________________________________________________________

c) Fetița cu rochița albă sărea coarda.

______________________________________________________________

3. Completați enunțurile:

a) Tomiță credea despre sine că este un copil bun, deoarece _______________

_________________________________________________________________. 

b) Fețița nu dorea să se joace cu băiatul, fiindcă __________________________

_________________________________________________________________. 

c) Copacii simt când sunt scrijeliți, deoarece _____________________________.

4. Răspunde la întrebări:

a) Cu ce semănau copacii chinuiți de băiat?

_______________________________________________________________

b) Ce i-a cerut Tomiță fetiței?

________________________________________________________________

c) Cum l-a convins fetița să renunțe la obiceiul urât de a decoji scoarța copacilor?

________________________________________________________________

5. Ce învățătură desprinzi din acest text? Completează răspunsul formulat de tine cu

un proverb potrivit.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Scrie două sfaturi pe care i le dai lui Tomiță.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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7. Scrie un bilet de mulțumire pe care băiatul ar fi putut să îl adreseze mătușii sale.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Barem de corectare și apreciere 

Itemul Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 
1 Indică varianta corectă de 

răspuns în toate cele trei 
situații date. 

Indică varianta corectă de 
răspuns în două dintre 
situațiile date. 

Indică varianta corectă de 
răspuns într-una dintre 
situațiile date. 

2 Transcrie corect 
propozițiile date și scrie 
antonimele potrivite în 
toate cele trei cazuri. 

Transcrie corect propozițiile 
date și scrie antonimele 
potrivite în două dintre 
cazurile date. 

Transcrie corect 
propozițiile date și scrie 
antonimele potrivite  
într-unul dintre cazurile 
date. 

3 Completează enunțurile cu 
idei pertinente în toate 
cele trei situații. 

Completează enunțurile cu 
idei pertinente în două 
dintre situațiile date. 

Completează enunțurile cu 
idei pertinente într-una 
dintre situațiile date. 

4 Formulează răspunsuri 
corecte pentru cele trei 
întrebări. 

Formulează răspunsuri 
corecte pentru două 
întrebări. 

Formulează răspunsuri 
corecte pentru o singură 
întrebare. 

5 Formulează enunțuri 
logice, include în 
formularea răspunsului un 
proverb potrivit 
contextului și scrie corect. 

Formulează răspunsuri logice 
și scrie corect sau 
formulează răspunsuri logice 
și include un proverb potrivit 
contextului. 

Formulează răspunsuri 
logice sau scrie numai un 
proverb. 

6 Scrie două sfaturi potrivite 
și folosește semnul 
exclamării. 

Scrie două sfaturi potrivite, 
însă nu folosește punctuația 
corespunzătoare sau scrie un 
sfat și utilizează semnul 
exclamării. 

Scrie un sfat, însă nu 
folosește semnul 
exclamării. 

7 Scrie corect respectând 
normele de ortografie și 
punctuație precum și 
convențiile scrierii unui 
bilet de mulțumire. 

Scrie biletul respectând 
convențiile corespunzătoare, 
dar cu una-două erori în 
ceea ce privește 
ortografia/punctuația. 

Scrie biletul având trei-
cinci încălcări ale 
redactării/scrierii corecte. 
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ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR 

MATRICEA ITEM-ELEV 

Nr. 

crt. 

       Itemul 

Numele elevului 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 Calificativ 

TOTAL ITEMI REALIZAȚI 


