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Numele ______________________                                          Data………                       

Comunicare în Limba română 

Evaluare  - Unitatea de invatare, ”Eroi de poveste”/clasa I 

 
 1.Dictare                                     
 

 

 

 

 

 

 

2. Citește textul! 

Neghiniță 

Neghiniță era un băiețel cât o neghină.  

Într-o zi, a plecat în pădure, la ghionoaia Gherghina. L-a luat ca ghid pe Arghir, 

prietenul lui.  

Au ajuns într-un loc cu ghinde. Neghiniță nici nu se vedea printre ele. Arghir îl 

caută îngrijorat.  

Parcă îl înghițise pământul. 

- Unde ești, Neghiniță? 

- Aici, după ghinda cea mare. M-am înțepat într-un ghimpe. 

- Ce ghinion! Nu vom mai ajunge la ghionoaia Gherghina. 

 

a) Formulează  răspunsuri  la  întrebări: 

 Cine era Neghiniță?_   
 

 

 Unde a plecat el?  
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 Ce a pățit Neghiniță? 

 

 

 

 
b) Desparte în silabe cuvintele marcate cu roșu pe text:           

 
 

 
 

c) Transcrie ultimul alineat.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

4. Găsește cuvinte cu sens opus pentru: 

ghinion  prieten   

                                  zi  
 

5. Găsește cuvinte cu același  înțeles pentru: 

 

ghionoaia  pădure                                       

                              ghid    
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6. Continuă textul cu 3-5 propoziții. 

Privighetoarea 

Felix și Gherghina au plecat în pădurea de pini de la marginea satului. 

Deodată, au auzit cântând fermecător o pasăre. Era…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum  te  simti după  test?   
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        Textul dictării: 

Felix și Gherghina au plecat în pădure. Ei au mers după ghiocei.  

Gherghina se apleacă. Culege ceva. Duce mâna la spate. 

          - Felix, ghicești ce am găsit? 

          - O ghindă, spune băiatul ghiduș. 

 

Comunicare în Limba română 

Evaluare ”Eroi de poveste”- literele a- ghi 

1. Competente specifice 

 

 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritat; 

 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mâna; 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă  întâmplări,  fenomene,  ev. 

Familiare; 

 4.1. Scrierea literelor de mână; 
 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind  

materiale diverse  

 4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul  limbajelor  convenţionale  şi 

neconvenţionale; 
 

2. Descriptori de performantă   

Com-

pe- 

tenta  

Itemul  
Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  

1.3 
Scrie după dictare 

textul. 

Scrie 

propozițiile 

corect  

Scrie propozițiile 

cu 

 3-4 greseli.  

Scrie propozițiile 

cu 5-6 greseli.  

3.2 

 

a. Formulează 

răspunsuri la 

întrebări  pe baza 

textului citit  

3 răspunsuri 

corecte 

2 răspunsuri 

corecte 
Un răspuns corect 

1.3 

b. Desparte în 

silabe cuvintele 

marcate cu rosu. 

3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

3.1 

4.1 

c. Identifică si  

transcrie ultimul 

alineat. 

Identifică si scrie 

corect ultimul 

alineat. 

Identifică si tran-

scrie cu 2-3 

greșeli.  

Identifică 

alineatul, transcrie 

incomplet, cu 3-4 

greseli. 

3.1 
Scrie pluralul 

substantivelor date. 
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

3.1 

4.2 

Găsește cuvinte cu 

sens opus. 
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

3.1 

4.2 

Găsește cuvinte cu 

sens asemănător. 
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

4.1 

4.3 

Continuă textul cu 3-

5 propoziții 

Continua corect 

textul cu 5 

propozitii. 

Continua textul 

cu 4 propozitii. 

.  

Continua textul cu 

3 propozitii. 
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3. Matricea de specificații 

 

 

    

 

 

Competența specifică 

Cunoaștere 

(Achiziția 

informației

) 

Înțelegere 

(Comprehe

n-siunea) 

Aplicare 

(Utilizarea 

teoriei 

învățării) 

Analiză 

(Gândire 

logică 

deductivă) 

Sinteză 

Activitate 

creativă) 

Evaluare 

(Formulare

a propriilor 

opinii) 

1.3 Identificarea unor 

sunete, silabe, cuvinte 

în enunţuri rostite cu 

claritat; 

Item 1      

3.1. Citirea unor 

cuvinte şi propoziţii 

scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mâna; 

   Item 2   

3.2. Identificarea 

mesajului unui scurt 

text care prezintă  

întâmplări,  

fenomene,  ev. 

Familiare; 

  Item 3    

4.1 Scrierea literelor 

de mână; 

   Item 4   

4.2 Redactarea unor 

mesaje scurte, formate 

din cuvinte scrise cu 

litere de mână, 

folosind materiale 

diverse 

   Item 5   

4.3. Exprimarea unor 

idei şi sentimente prin 

intermediul  

limbajelor  

convenţionale  şi 

neconvenţionale; 

    Item 6  
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   4.  Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 1 – 2  itemi; incorect 

/parţial corect restul itemilor 
SUFICIENT 

 

5. REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr 

crt 
Numele si 

prenumele 
I1 I2a I2b I2c I3  I4 I5 I6 Obs. 

C 

final 

1.  
 

          

2.  
 

          

3.  
 

          

 

      6. CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2a I2b I2c I3  I4 I5 I6 

Cfinal 
Calificativ 

FB          

B          

S          

I          

 

7. Greșeli tipice 

 

 

 

 

 

8.Măsuri de ameliorare/dezvoltare 

 

 


