
Evaluare sumativă pentru clasa a III-a Numele:

1. Selectează propoziția care conține semnul întrebării.

A Era o zi frumoasă de iarnă. C Nu pot să cred!

B Vrei să mergem la cinema?

2. Linia de dialog indică

A informații false

B o enumerare

C începutul spuselor fiecărui participant la comunicare

3. Când se exprimă un îndemn, o mirare, un ordin folosim

A semnul întrebării C punctul

B semnul exclamării

4. Un text este alcătuit din: introducere, cuprins și încheiere.

A Adevărat B Fals

5. Selectează enunțul scris corect.

A L-a anunțat prea târziu la ce oră începe spectacolul.

B La anunțat prea târziu la ce oră începe spectacolul.

C L-a anunțat prea târziu l-a ce oră începe spectacolul.

6. Virgula se folosește

A după o enumerare

B între cuvintele unei enumerări

C înaintea unei enumerări

7. Desparte în silabe cuvântul „copil”.

A cop-il B c-opil C co-pil

8. Selectează enunțul scris corect.

A Ia spus să i-a cea mai frumoasă rochie.

B I-a spus să i-a cea mai frumoasă rochie.

C I-a spus să ia cea mai frumoasă rochie.

9. Un text poate să fie în proză sau în

A dialog B versuri C descriere

10. Selectează enunțul scris corect.

A Iau amintit de problema nerezolvată.

B I-au amintit de problema nerezolvată.

C Nu vreau să i-au geaca pe mine.

11. Desparte în silabe cuvântul „semafor”.

A se-ma-for B sem-a-for C se-mafor

12. Selectează prezentarea personajului.

A Era înalt, slab, cu ochi căprui. Îi plăcea să fie sincer și mereu modest cu
prietenii.

B Frunzele cădeau din copaci odată cu venirea anotimpului toamna.

C S-au certat, după care s-au împăcat și iar s-au certat și tot așa.

13. Selectează cuvintele asociate cuvântului „natură”.

A animale, fructe, robot, reciclare

B soare, mașină, cer, apă

C frunze, copac, floare, iarbă

14. Într-un text nu putem prezenta niciodată o întâmplare proprie trăită.

A Fals B Adevărat

15. Desparte în silabe cuvântul „bicicletă”.

A bic-i-cle-tă B bi-ci-cletă C bi-ci-cle-tă

16. Un cuvânt cu sens asemănător pentru „corect” este

A incorect B adevărat C neadevărat

17. Substantivul „cercei” are numărul

A singular B plural

18. Selectează cuvintele asociate cuvântului „școală”.

A carte, bancă, tablă, stilou

B bibliotecă, telefon, joc, portocală

C caiet, maimuță, mașină, creion

19. Substantivul „tablou” are genul

A neutru B masculin C feminin

20. Câte personaje poate să conțină un text?

A Cel puțin două personaje C Nu există un număr precizat

B Doar un singur personaj

21. Un cuvânt cu sens opus pentru „curat” este

A frumos B îngrijit C murdar

22. O întâmplare prezentată într-un text poate să fie reală sau
imaginară.

A Adevărat B Fals

23. Selectează verbul.

A vioară B eu C zece D frumos E a cânta

24. Un text în versuri are

A strofe și versuri C narațiune și dialog

B descriere și dialog

25. Selectează substantivul.

A a șterge B servețel C negru D mov E doi
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