
Evaluare inițială 

CLASA A V-A 

 

1. Citește textul de mai jos  și răspunde următoarelor întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Textul prezentat este unul literar sau nonliterar? De ce? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Numește patru animale care apar la Circul Struțki. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Cine era Fram?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Cum a fost primit Fram în scenă de către spectatori? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A fost o adevărată seară de despărţire. 

           Niciodată Circul Struţki n-a avut un program mai bogat. Gimnaşti şi echilibrişti. Cai şi 

elefanţi. Maimuţe şi lei. Pantere şi caini. Acrobaţi şi clovni. Toţi s-au întrecut în dibăcie şi în curaj, 

în răbdare şi în dispreţ de moarte, ca să lase o amintire neştearsă. […] 

De după perdeaua de catifea vişinie se ivise Fram. Cu laba mai ţinea încă o parte din 

perdeaua ridicată. 

           Se opri să privească sala, miile de capete, miile de ochi din loji, din staluri şi din galerii. 

Dădu drumul perdelei jos. 

           Înainta pâna în mijlocul arenei. Salută ca întotdeauna. 

         — Fram! 

         — Bravo, Fram! 

         — Traiască Fram! 

         — Ura! Bravo, Fram! Ura! 

           Fram stătea în mijlocul arenei, alb ca zapada, uriaş şi neclintit. Tot aşa stau fraţii lui din ţara 

zăpezilor veşnice, pe insulele de gheaţa plutitoare, când se înalţă să privească la alţi urşi albi, care 

se depărtează pe alte insule plutitoare. 

Cezar Petrescu, Fram, ursul polar 



2. Extrage din text un substantiv propriu și două substantive comune, unu de gen feminin și 

unu de gen neutru. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Identifică un cuvânt cu sens asemănător pentru dibăcie și un cuvânt cu sens opus pentru 

seară. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Analizează următoarele verbe din punct de vedere gramatical: a fost, stau și au întrecut. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Notează din text un pronume personal la persoana a III-a, numărul singular. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Numește adjectivul / adjectivele din următoarea secvență: Tot aşa stau fraţii lui din ţara 

zăpezilor veşnice, pe insulele de gheaţa plutitoare…” 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Care este subiectul și predicatul din enunțul: „Niciodată Circul Struţki n-a avut un program 

mai bogat.”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

     8. Scrie un text narativ imaginar dialogat, de minimum 150 de cuvinte, în care să 

povestești întâlnirea ta cu ursul Fram din culise. 

         Se urmărește: 

• conținutul compunerii;  

• redactarea compunerii (marcarea corectă a paragrafelor; coerența textului; 

proprietatea termenilor folosiți; corectitudine gramaticală; claritatea exprimării ideilor; 

respectarea normelor de ortografie; respectarea normelor de punctuație; lizibilitate). 


