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I. PRELIMINARII 

 

Limba  română este limba oficială a statului, iar însuşirea ei de către cetăţeni 

devine, în primul rînd, o necesitate dictată de imperativele comunicării în cadrul vieţii 

sociale, economice, politice şi culturale. Însuşirea corectă a limbii române de către 

elevii alolingvi este una dintre condiţiile de bază în vederea realizării obiectivului 

fundamental al învăţămîntului secundar general: formarea omului în perspectiva 

integrării cu succes în societate, obiectiv important promovat şi de Curriculumul la 

limba şi literatura română pentru instituţiile cu instruire în limba rusă. 

         Însuşirea calitativă a limbii române contribuie la exprimarea productivă orală şi 

scrisă, la întreţinerea relaţiilor interumane pozitive pe diverse planuri de activitate, la 

cultivarea disponibilităţii de a colabora cu semenii, la însuşirea eficientă a altor limbi - 

imperativ categoric al dezvoltării învăţămîntului modern, tendinţei spre multilingvism 

funcţional.  

 Proba  de evaluare, la finele etapei primare, permite stabilirea nivelului de 

cunoaştere a limbii române, informaţie necesară elevilor, profesorilor, părinţilor, 

persoanelor interesate de calitatea educaţiei în general. 

Programa de examen are statut de document normativ şi caracter obligatoriu, se 

adresează cadrelor didactice, elevilor, părinţilor etc. 

 

II. STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CONTEXTUL EXAMENELOR 

 

Disciplina Limba şi literatura română, în cadrul evaluării externe la finele etapei 

primare, are statut de disciplină obligatorie. Prezenta programă vizează evaluarea: 

 competenţelor elevilor de receptare a mesajelor, informaţiilor orale şi scrise; 

 de citire corectă, fluentă, conştientă, expresivă a textelor; 

 de înţelegere globală a conţinutului mesajului/textului; 

 de identificare a personajelor, faptelor, evenimentelor într-un text; 

 de producere a mesajului în limba-ţintă etc. 

Subiectele selectate evaluează competenţele elevilor formate la etapa iniţială de 
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învăţămînt, aplicînd o abordare comunicativ-pragmatică, funcţională şi aplicativă. Itemii 

vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, descriere, restabilire), sintetic (de 

construcţie), productiv (de creare). 

Proba I (aspectul lectură) prevede cunoaşterea vocabularului, înţelegerea textului, 

restabilirea corectă a planului dat, exprimarea, într-o formulă simplă, a impresiilor faţă de 

conţinutul textului, formularea răspunsului la întrebări, a unui sfat adresat personajelor, 

intitularea unui text etc. 

Proba a doua evaluează competenţele elevului de a produce mesaje orale, de a 

conversa pe diferite teme prevăzute de curriculum. 

 

III. COMPETENŢE TRANSVERSALE 

 

1. Competenţe de învăţare/a învăţa să înveţi; 

2. Competenţe de comunicare în limba maternă; 

3. Competenţe de comunicare în limba de stat; 

4. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 

5. Competenţe acţional-strategice; 

6. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 

7. Competenţe interpersonale, civice, morale; 

8. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

9. Competenţe digitale şi în domeniul tehnologiilor informaţionale; 

10.  Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 

11.  Competenţe antreprenoriale. 

 

IV. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE 

 

Competenţe de învăţare∕a învăţa să înveţi 

 Competenţe de a învăţa din surse diverse, independent şi împreună cu alţii.  

 Competenţe de a acţiona în vederea satisfacerii unor nevoi prin autoformare 

(stabileşte scopuri şi realizează planuri de formare a unor abilităţi). 

Competenţe de comunicare în limba maternă 

 Competenţa de realizare a unor contacte comunicative (oral şi în scris). 

 Competenţa de utilizare adecvată a terminologiei specifice disciplinelor de 

învăţămînt studiate. 

Competenţe de comunicare în limba de stat 

 Competenţa unui vorbitor cult, conştient, capabil să înţeleagă şi să producă, 

adecvat şi corect, mesaje orale şi scrise. 

 Competenţe de selectare, prelucrare şi prezentare a unor informaţii din diverse 

surse. 

Competenţe de comunicare într-o limbă străină 

 Competenţe de a comunică, aplicînd un minimum lexical şi gramatical în limba dată. 

Competenţe acţional-strategice 

 Competenţe de a acţiona conform unui plan în activitatea de învăţare şi odihnă. 

 Competenţe de a stabili legătură dintre propriile capacităţi, eforturi şi rezultatele 

activităţii. 
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Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

 Competenţe de a manifesta atitudine pozitivă şi încredere în forţele proprii. 

 Competenţe de autoreflecţie, autoevaluare şi autocontrol în activitatea de 

învăţare, în relaţiile cu alte persoane. 

 Competenţe de a-şi asuma responsabilitatea faţă de înfăţişarea şi sănătatea sa, faţă 

de obiectele personale.  

 Competenţe de securitate personală. 

 

Competenţe interpersonale, civice, morale 

 Competenţe de a interacţiona constructiv cu oamenii din jur, pe bază de 

colaborare. 

 Competenţe de valorizare a familiei, clasei, şcolii, a relaţiilor de prietenie. 

 Competenţe de a identifica apartenenţa sa naţională, a-şi valoriza propriul popor, 

ţară, a respecta normele de comportament legate de simbolurile Republicii 

Moldova. 

 

Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

 Competenţe de observare, de utilizare a instrumentelor de măsurare şi de 

descriere în vederea obţinerii informaţiei despre lumea vie şi inertă. 

 Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază şi a proprietăţilor lor 

pentru a inventa soluţii econome ale problemelor în activitatea de învăţare. 

 Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a 

informaţiei. 

 Competenţe de a-şi construi comportamentul său în raport cu natura pe baza 

cunoaşterii relaţiei „cauză - efect”. 

 

Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) 

 Competenţe de utilizare a resurselor informatice digitale destinate învăţării şi 

odihnei. 

 

Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori) 

 Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi 

autoexprimare. 

 Competenţe de a respecta diversitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor, de a 

recunoaşte drepturile persoanelor reprezentante ale diferitor culturi. 

 

Competenţe antreprenoriale 

 Competenţe de analiză a relaţiei „costuri - beneficii” pentru a lua decizii în 

activitatea de învăţare şi cea zi de zi. 

 Competenţe de iniţiere a jocurilor, activităţilor în grup şi contactelor cu colegii săi. 
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Standarde de eficienţă a învăţării limbii şi literaturii române 

 
DOMENII STANDARDE 

FORMAREA BAZEI DE 

COMUNICARE 
1. Acumularea unităţilor lexicale. 

2. Aplicarea normelor limbii române literare. 
RECEPTAREA MESAJELOR 

ORALE 
3. Înţelegerea după auz a vorbirii coerente. 

4. Receptarea şi reproducerea mesajelor orale. 
RECEPTAREA MESAJELOR 

SCRISE 
5. Perceperea conţinutului informaţiei. 

6. Interpretarea textelor literare şi nonliterare. 
PRODUCEREA MESAJELOR 

ORALE 
7. Utilizarea informaţiei în acte de comunicare. 

8. Crearea actelor de comunicare proprii. 
PRODUCEREA MESAJELOR 

SCRISE 
9. Realizarea actelor de comunicare cu şi fără 

repere. 
FORMAREA COMPETENŢELOR 

CULTURALE 
10. Conştientizarea tradiţiilor şi valorilor spirituale 

proprii şi ale altor etnii. 

 

 

V. COMPETENŢE SPECIFICE LA DISCIPLINĂ 

 

1. Familiarizarea cu sistemul şi subsistemele limbii ca elemente de construcţie a 

comunicării orale şi scrise. 

2. Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de informaţii, texte. 

3. Lectura corectă, fluentă, conştientă a textelor literare şi nonliterare. 

4. Realizarea lecturilor pentru cunoaşterea tezaurului literar şi cultural, pentru 

selectarea informaţiilor pe diferite teme. 

5. Producerea actelor de comunicare proprii, în diferite situaţii de comunicare, cu şi 

fără repere, prin descrierea, prezentarea şi aprecierea faptelor, proceselor din 

societate şi natură, aplicînd normele de utilizare a limbii române literare. 

6. Analiza/interpretarea textelor literare/nonliterare din perspectiva propriei viziuni, 

evidenţiind mijloacele artistice ale operelor literare. 

7. Redactarea textelor funcţionale, respectînd normele de ordonare în pagină. 

8. Operarea şi transformarea/modificarea structurilor lingvistice adecvat situaţiei de 

comunicare. 

9. Înţelegerea mesajului de pe poziţia comunicării prin sesizarea valorilor comune şi 

specifice reflectate în literatura română şi literatura grupurilor etnice 

conlocuitoare. 

10.  Utilizarea resurselor informatice digitale în vederea producerii actelor 

comunicative. 

11.  Însuşirea normelor  etice, a tradiţiilor, culturii, istoriei şi literaturii vorbitorilor 

limbii-ţintă. 
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VI. CONEXIUNI EVALUATIVE 
DOMENIUL: FORMAREA BAZEI DE COMUNICARE 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Operarea şi transformarea structurilor lingvistice adecvat situaţiei de comunicare. 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE DE EVALUARE ITEMI POSIBILI 

Utilizarea adecvată a 

elementelor lexicale şi 

modelelor de vorbire în 

demersuri comunicative. 

Elevul va fi capabil: 

 să identifice semnificaţia a cel puţin 3 

cuvinte în baza criteriilor indicate. 

 Rescrie din text sinonimele cuvintelor date: frumos, a merge, a se bucura.  

 Selectează din şirul de cuvinte sinonimele cuvîntului a discuta. 

A vorbi, a munci, a dialoga, a vopsi, a comunica, a se odihni. 

 Indică principiul grupării cuvintelor date. Aranjează-le.  

Aici, acum, atunci, acolo, sus, curat, jos, murdar. 

 Subliniază cuvîntul care nu se potriveşte în rîndul dat.  

A pleca, a întîrzia, a se duce, a merge... 

 Formează din cuvintele date patru perechi de antonime.  

Mic, urît, înalt, murdar, scund, mare, frumos, curat. 

 Completează enunţurile după modelul: Dacă nu e bine, e rău.  

 Dacă nu e aici, e ... 

 Dacă nu e sus, e... 

 Dacă nu e frumos, e... 

 Dacă nu e cuminte, e… etc. 

Elevul va fi capabil: 

 să completeze un dialog cu 4-5 replici 

adecvate. 

 Completează dialogul cu replicile lipsă.  

 – ... 

 – Acesta este fratele meu mai mare. 

 – ... 

 – Îl cheamă Andrei. 

 – ... 

 – Andrei nu învaţă, el lucrează la uzină. 

 – ... 

 – Fratele meu este inginer. 

 Continuă dialogul cu patru replici.  

 – Cum te cheamă? 

 – Mă cheamă Ana. 

 – În ce clasă înveţi? 

 – ... 

 Scrie începutul dialogului în patru replici. 
 – ... 

 – La revedere, doamnă profesoară. Mulţumim pentru lecţie.  
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Utilizarea raporturilor de 

sinonimie / antonimie în 

situaţii de comunicare. 

Elevul va fi capabil: 

 să utilizeze adecvat în enunţuri/texte 

vocabularul indicat. 

 Înlocuieşte cuvintele evidenţiate cu sinonimele lor.  

   Toamna este un anotimp frumos. Oamenii recoltează roade bogate. 

Păsările călătoare pleacă în ţările calde. 

 Alcătuieşte o propoziţie cu antonimul cuvîntului bucurie. 

 Descrie ziua de azi, utilizînd sinonime ale cuvîntului minunat. 

Construirea propoziţiilor / 

frazelor corecte din punct de 

vedere lexico-gramatical. 

Elevul va fi capabil: 

 să construiască 2-3 propoziţii cu 

unităţile lexicale propuse, adecvat 

sarcinii. 

 Alcătuieşte două propoziţii în care cuvîntul noi să aibă diferite sensuri.  

 Scrie propoziţii cu sinonimele /perechile de antonime indicate în text. 

 Construieşte enunţuri, folosind cuvintele: soră, seară, sare. 

Respectarea normelor limbii 

române literare. 

Elevul va fi capabil: 

 să respecte normele limbii române 

literare în enunţurile /mesajele elaborate. 

 Criteriile privind respectarea normelor limbii române literare (ortografice, 

ortoepice, semantice, gramaticale, de punctuaţie, stilistice) se aplică la 

toate produsele elaborate. 

 
DOMENIUL: RECEPTAREA MESAJELOR ORALE 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de informaţii, texte. 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE  DE  EVALUARE ITEMI  POSIBILI 

Înţelegerea instrucţiunilor 

profesorului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea 

lecţiei. 

Elevul va fi capabil: 

 să îndeplinească corect şi în timp util 

indicaţiile profesorului; 

 să desprindă 2–3 aspecte de conţinut     

dintr-un mesaj la prima audiţie. 

 Deschide manualul la pagina ... . 

 Aşază-te lîngă Andrei /Andreea. Pregătiţi dialogul, apoi prezentaţi-l. 

 Completează enunţurile, folosind informaţia audiată. 

 Scrie denumirile de culori în ordinea expunerii lor în mesajul audiat. 

 Numeşte acţiunile personajului central. 

Înţelegerea globală a 

conţinutului mesajului         

(şi la Lectură). 

Elevul va fi capabil: 

 să răspundă la 3-4 întrebări cu sau fără 

repere. 

 La ce oră te trezeşti? Cînd mergi la şcoală? La ce oră vii acasă?  

 Răspunde la întrebări, folosind imaginea. 

 
Calul este răbdător? Este obraznic cîinele? Sînt ei prieteni sau duşmani?  

Elevul va fi capabil: 

 să formuleze 1-2 întrebări personajului 

central, folosind textul. 

 Adresează 2 întrebări personajului ... 

Elevul va fi capabil: 

 să intituleze / reintituleze un text la a 

doua audiere. 

 Intitulează textul. 

 Intitulează textul cu o propoziţie din text. 
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DOMENIUL: RECEPTAREA MESAJELOR SCRISE 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Lectura corectă, fluentă, conştientă a textelor literare şi nonliterare despre cultura şi civilizaţia 

arealului lingvistic românesc. 

 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE DE EVALUARE ITEMI POSIBILI 

Citirea corectă, fluentă şi 

conştientă a propoziţiilor / 

textelor. 

Elevul va fi capabil: 

 să respecte şi să modifice intonaţia în 

corespundere cu semnele de punctuaţie şi 

mesajul textului. 

 Citeşte din text fragmentul care corespunde imaginii date. 

 Citeşte textul pe roluri. 

 Citeşte propoziţiile care conţin perechi de antonime. 

 Citeşte propoziţiile, respectînd semnele de punctuaţie. 

 Citeşte enunţurile care exprimă o mirare, un îndemn, un ordin. 

 Citeşte propoziţiile care îl caracterizează pe personajul central. 

Elevul va fi capabil: 

 să expună coerent cel puţin o opinie cu 

privire la mesajul textului. 

 Răspunde la întrebarea: Ţi-a plăcut/nu ţi-a plăcut textul? De ce? 

 Exprimă-ţi opinia faţă de faptele personajului central. 

 Spune cu ce eşti de acord şi ce nu accepţi? 

 Argumentează de ce … este personaj negativ/pozitiv. 

 Formulează sfaturi personajului … 

 Cum trebuia să procedeze... ca sfîrşitul să fie fericit/altul etc. 

Identificarea numărului şi 

succesiunii secvenţelor 

unui text. 

Elevul va fi capabil: 

 să împartă, în perechi/independent, textul în 

2-4 fragmente logico-semantice; 

 să alcătuiască, cu şi fără repere, planul 

simplu al unui text. 

 Identifică fragmentele textului, numerotează-le. 

 Numerotează punctele planului corespunzător conţinutului. 

 Restabileşte planul conform conţinutului textului. 

 Redactează planul textului. 

Formularea titlurilor-temă 

şi titlurilor-idee în baza 

textului citit. 

Elevul va fi capabil: 

 să intituleze texul citit  adecvat sarcinii 

propuse. 

 Intitulează textul cu un cuvînt (o îmbinare de cuvinte, o propoziţie, un sfat, 

o concluzie etc.).  

 Intitulează fiecare secvenţă a textului cu o întrebare. 

 Intitulează fiecare fragment numerotat al textului. 

 Încercuieşte litera corespunzătoare titlului potrivit textului. 

 Formulează titlul-temă şi titlul-idee al textului. 

Identificarea 

evenimentelor centrale ale 

textului. 

Elevul va fi capabil: 

 să identifice în textul citit 2-3 informaţii 

semnificative. 

 Citeşte afirmaţia şi încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 Completează propoziţiile cu ajutorul textului.  

 Citeşte din text propoziţiile care indică… 

 Citeşte propoziţiile în care se vorbeşte despre... 

 Clasifică personajele în două categorii: personaje principale, personaje 

secundare. 
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 Completează tabelul. 

Cuvintele – cheie  

Personajul/personajele centrale  

Acţiunile principale  

Concluziile personale  
 

Formularea întrebărilor la 

text. 

Elevul va fi capabil: 

 să formuleze, cel puţin, două întrebări 

personajului textului, solicitîndu-i informaţii 

de concretizare şi justificare. 

 Acordă două întrebări eroului central, folosind reperele:  

 Cu cine... 

 De ce... 

 Ce ai face dacă...? 

 Eşti de acord cu...? 

 Cum ai reuşit...? 

 Formulează trei întrebări eroului central în numele altor personaje/ autorului.  

Răspunsul la întrebări/ 

întrebări-cheie. 

Elevul va fi capabil: 

 să răspundă concis la cel puţin trei întrebări 

asupra textului. 

 Selectează din propoziţiile de mai jos răspunsurile potrivite pentru 

întrebările date. 

 Găseşte în text răspunsuri adecvate la întrebările date. 

 Completează dialogul cu replicile omise. 

 Dezvoltă răspunsurile date, adăugînd cîte trei cuvinte. 

 Dialoghează cu prietenul în baza textului. 

 Răspunde cu ajutorul textului la întrebări. 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Analiza/ interpretarea textelor literare/ nonliterare din perspectiva propriei viziuni, evidenţiind 

mijloacele artistice ale operelor literare. 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE DE EVALUARE ITEMI POSIBILI 

Relatarea succintă sau în 

detalii a unui eveniment. 

Elevul va fi capabil: 

 să redea concis conţinutul unui text în 

baza reperelor propuse. 

 Povesteşte textul, folosind planul dat. 

 Redă conţinutul textului, în baza întrebărilor-cheie propuse. 

 Redă conţinutul textului la persoana I/III. 

Dialogarea cu profesorul / 

părinţii / colegii. 

Elevul va fi capabil: 

 să susţină un dialog, pe baza reperelor 

propuse, în care să-şi expună impresiile 

în urma lecturii textului. 

 Completează dialogul cu replicile lipsă.  

 – Ce ai aflat interesant din text? 

 – ... 

 – Ce ţi-a plăcut cel mai mult? 

 – ... 

 – Cum ai proceda tu, dacă ai fi în locul eroului central? 

 – ...  

 – Ce sfat i-ai da personajului? 

 – ... 
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 – Ce concluzii ai făcut în urma lecturii textului? 

 – ... 

 Construieşte un dialog în baza imaginii.  

Argumentarea simplă a 

faptelor colegilor, 

personajelor. 

Elevul va fi capabil: 

 să-şi expună simplu două opinii despre 

acţiunile personajului. 

 Spune, cu care personaj te-ai împrieteni. De ce? 

 Care dintre personaje este ... ? Argumentează. 

 Propune două argumente/contraargumente în favoarea/defavoarea 

afirmaţiei: Personajul central merită respectul. 

 Caracterizează-l, în patru propoziţii, pe... 

 Selectează trăsăturile potrivite (date mai jos) pentru a-l /a o caracteriza 

pe... Argumentează. 

Săritor la nevoie, indiferent, obraznic, cult, liniştit, generos, invidios. 

 
DOMENIUL: PRODUCEREA MESAJELOR ORALE 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Producerea actelor de comunicare proprii, cu şi fără repere, prin descrierea, prezentarea şi 

aprecierea faptelor, proceselor din societate şi natură. 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE DE EVALUARE ITEMI POSIBILI 

Relatarea succintă sau în 

detalii a unui eveniment. 

Elevul va fi capabil: 

 să descrie, adecvat sarcinii propuse, un 

eveniment în 5-6 enunţuri. 

 Povesteşte, în şase enunţuri, despre o sărbătoare care îţi place. 

 Relatează, în cinci propoziţii, cum ai sărbătorit Crăciunul. 

 Descrie cum ai petrecut vacanţa de vară. 

 Povesteşte, ce face  familia ta în dimineaţa zilei de Paşti. Foloseşte cuvinte 

din cîmpul lexical al cuvîntului Paşti. 

 Descrie, în şase enunţuri, o zi de toamnă. 

Structurarea logică şi 

coerentă a ideilor. 

Elevul va fi capabil: 

 să construiască un text scurt, cu sau fără 

planul de idei, 

. 

 Caracterizează-te, în cinci propoziţii, utilizînd şi proverbul A avea 7 ani 

de-acasă. Poţi începe astfel: Eu am şapte ani de acasă, deoarece... 

 Vorbeşte, în cinci propoziţii, despre familia ta, pornind de la afirmaţia: 

Familia mea este o floare. 

 Descrie unul din părinţii tăi în baza reperelor propuse. 
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Dialogarea cu profesorul / 

părinţii / colegii. 

Elevul va fi capabil: 

 să-şi adapteze vorbirea la situaţia de 

comunicare impusă. 

 Alcătuieşte cu colegul de bancă un dialog,  din şase replici, dintre doi 

călători ( un elev şi o bătrînică) în transportul public. 

 Răspunde la întrebări în numele unui personaj. 

 Dialoghează la tema: Fratele tău sau sora ta (sau verişorul /verişoara). 

– „Andrei /Lenuţa”, tu ai frate /soră? 

– Cum se numeşte el /ea (sau: Cum îl cheamă / o cheamă )? 

– Cîţi ani are? 

– Cum este el/ea? 

– Ce îi place? 
 

 
DOMENIUL: FORMAREA COMPETENŢELOR CULTURALE 

COMPETENŢELE SPECIFICE:  

 Înţelegerea mesajului de pe poziţia comunicării  prin sesizarea valorilor comune şi specifice reflectate în literatura română 

şi literatura grupurilor etnice conlocuitoare. 

 Însuşirea normelor etice, a tradiţiilor, culturii, istoriei şi literaturii vorbitorilor limbii-ţintă. 

 
SUBCOMPETENŢE OBIECTIVE DE EVALUARE ITEMI POSIBILI 

Argumentarea simplă a 

faptelor colegilor, 

personajelor. 

Elevul va fi capabil: 

 să-şi expună logic şi convingător, în    

3- 4 enunţuri, atitudinea faţă de faptele 

descrise. 

 Spune cărui personaj i se potriveşte proverbul Prietenul adevărat la nevoie 

se cunoaşte. Comentează.  

 Justifică, în trei  enunţuri, atitudinea personajului faţă de … 

 Ce fapte ale colegilor trebuie să fie apreciate? De ce? 

 Exprimă-ţi acordul/dezacordul cu privire la faptele personajului. 

Relatarea succintă sau în 

detalii a unui eveniment. 

Elevul va fi capabil: 

 să construiască, în 5-6 enunţuri, un 

mesaj, adaptîndu-l scopului 

comunicării. 

 Exprimă-ţi, în şase propoziţii, opinia faţă de următoarea problemă: Ce s-ar 

întîmpla dacă oamenii ar spune întotdeauna numai minciuni? 

 Alcătuieşte cu colegul de bancă un dialog, din şapte replici, dintre un 

vînzător tolerant şi un cumpărător capricios. 

 Spune, ce trebuie să facă personajul/persoana ca să fie apreciat (-ă). 

 Povesteşte, în cinci enunţuri, unui prieten/unei prietene din străinătate 

despre sărbătoarea Mărţişorului. 
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VII. CONŢINUTURI DE EVALUAT 

 

ARIA TEMATICĂ 

Copilul despre sine 

 Identitate 

 Descriere fizică 

 Stare a sănătăţii şi igienă personală 

 Sport 

Copilul în familie 

 Relaţii de familie 

 Sărbători şi tradiţii în familie 

 Activităţi de odihnă (cu familia) 

Copilul şi natura 

 Fenomene ale naturii 

 Sărbători 

 Animale domestice şi sălbatice 

Copilul în societate 

 Prieteni, colegi 

 La medic 

 La magazin 

 Comunicarea la telefon,              

pe internet 

 Şcoala: preferinţe, interese 

 Planuri de viitor - profesia 

preferată 

 Locul natal. Oraşul, satul 

 Mijloace de transport. Reguli de 

circulaţie 

 Reguli nescrise 

 
MATERIA LINGVISTICĂ 

ELEMENTE DE LIMBĂ 

Vocabularul.  Se vor însuşi, la finele cl. a IV-a, cca 1200-1400 de cuvinte şi expresii în 

conformitate cu aria tematică indicată. 

Pronunţia: 

 Sunetele [ă, î] după consoanele [c, g, h]: cărţi, gînd, hărnicie ş.a. 

 Sunetul [o] protonic: bolnav, colac, concediu, Moldova, Soroca ş.a. 

 Diftongii [oa, ea, ie, iu, io etc.] floare, iepure, iarnă, ceapă, iunie ş.a., triftongii. 

 Consoanele [d, t, n] urmate de sunete anterioare: dinte, carte, inimă, departe ş.a. 

Materia gramaticală  (în aspect funcţional, terminologia gramaticală - la nivel de 

înţelegere)  

Verbul.  Modul indicativ. Timpul prezent. Timpul trecut: imperfectul, perfectul 

compus. Viitorul I. Verbele reflexive (la nivel de recunoaştere). Modul 

conjunctiv prezent (modele de utilizare). Modul imperativ (modele de 

utilizare). 

Adverbul. Utilizarea după modele. 

Substantivul.  Genul, numărul. Articolul hotărît şi nehotărît. Cazurile (modele de 

utilizare). 

Pronumele.  Pronumele personal. Formele accentuate şi neaccentuate (la nivel de  

recunoaştere şi de utilizare după modele). 

Numeralul.  Numeralul cardinal. 

Adjectivul.  Acordul adjectivului cu substantivul în gen, număr şi caz. Utilizarea 

gradelor de comparaţie. Topica. 

Prepoziţia.  Utilizarea după modele. 

Interjecţia.  Utilizarea. 

Conjuncţia.  Utilizarea conjuncţiilor de coordonare. 

Propoziţia.  Utilizarea tipurilor de propoziţii după scopul comunicării, după formă, 

după alcătuire.  

Punctuaţia  (în funcţie de materia studiată). 
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VIII. MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

 

(aspecte generale) 

 

Domenii / Deprinderi 

integratoare 

Cunoaştere şi 

înţelegere 

Analiză şi 

aplicare 

Sinteză, producere de 

text, intitulare 

Total %, 

punctaj 

 

Înţelegere după auz 3% - 1p. 4% - 1p. 3% - 1p. 10% - 3p. 

 

Vorbire  13,5% - 5p. 18% - 7p. 13,5% - 5p. 45% -17p. 

 

Lectură 13,5% - 5p. 18% - 7p. 13,5% - 5p. 45% -17p. 

 

Total %, punctaj 30% - 11p. 40% - 15p. 30% - 11p. 100% - 37p. 

 

 

 

 

(pentru modelul  Fişei de evaluare) 

 

Domenii / Deprinderi 

integratoare 

Cunoaştere şi 

înţelegere 
Analiză şi aplicare 

Sinteză, 

producere de text, 

intitulare 

Total % 

Înţelegere după auz 3% - 1p. 4% - 1p. 3% - 1p. 10% - 3p. 

 

Vorbire  

 
13,5% - 5p. 

Item 2 - 2p. 

Item 5 (coerenţă şi 

pronunţie) - 3p. 

18% - 7p. 

Item 2.1 - 2p. 

Item 5 

(corectitudine) - 5p. 

13,5% - 5p. 

Item 5 - 5p. 
45% - 17p. 

Lectură 13,5%- 5p. 

Item 1 - 3p.  

Item4 - 2p.  

18% - 7p. 

Item 4 - 3p. 

Item 4 

(corectitudine) - 4p.  

13,5% - 5p. 

Item 4 - 3p.  

Item 3 - 2p.  

 

45% - 17p. 

Total % 30% - 11p. 40% - 15p. 30% - 11p. 100% - 

37p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA ROMÂNĂ (alolingvi) 

 Ministerul Educaţiei  13 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

 

IX. FIŞĂ DE EVALUARE. MODEL 

 
FIŞA 1 

Realizează sarcinile propuse. 

PROBA I 

1. Citeşte corect şi expresiv textul. 
 

MĂRUL 

Pe stradă mergea o bătrînică cu un coş plin de mere roşii, mari şi frumoase! Mergeam în 

urma bătrînei şi mă gîndeam: „ Ce-aş mai mînca un măr!” M-am apropiat de dînsa, am luat 

un măr şi l-am ascuns în buzunar. Bătrîna n-a observat. Dar deodată s-a întors şi mi-a spus: 

– Ia vino, băieţele! Cum te cheamă? 

– Petrică. Dar mama îmi zice Rică. 

– Rică... frumos îţi zice. Eşti băiat cuminte? 

– Nu ştiu... 

Bătrîna a scos din coş cel mai frumos măr şi mi-a spus: 

– Mănîncă sănătos! E din grădina mea. 

Nu îndrăzneam (не смел) să iau mărul. Bătrîna sta cu mîna întinsă (протянутой). 

– De ce nu-l iei? 

Nu i-am răspuns. M-am întors şi am fugit acasă. Cînd am ajuns acasă, am început să plîng. 
(După Emilian Bucov) 

 

2. Numeşte / scrie antonimele cuvintelor (variantă: sinonime): 

băiatul a plîns - băiatul …?; copil obraznic – copil …? 

2.1. Alcătuieşte un enunţ cu unul din cuvintele propuse sau identificate. 

3. Formulează un sfat pentru Petrică (imperativ sau altă formă acceptabilă). 

 VARIANTE: 

 Adresează o întrebare … 

 Completează planul.  

 Intitulează sau intitulează altfel textul. 

 

 

FIŞA 1 

(Partea aceasta este doar pentru profesor. Se taie, pe linia indicată, pînă la începutul evaluării.) 

 

4. Răspuns la întrebări (cu ajutorul textului): 

 a. Ce avea bătrîna în coş?  

 b. Ce a făcut Petrică?  

 c. De ce a plîns băiatul?  

 d. Ţi-a plăcut textul? De ce? 
 

PROBA a II -a 

(monolog, variantă: dialog) 

5. Monolog despre prieten / prietenă (cinci enunţuri). 

 Model: Eu am un prieten /o prietenă…sau: 

 Dialog pe tema: Regimul zilei. 

  – …, la ce oră te scoli de obicei? 

  – Ce faci apoi? 

  – Te speli cu apă rece sau caldă? 

  – Ce îţi place să mănînci la micul dejun? 

  – La ce oră mergi la şcoală? Cu cine? 
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X. BAREM DE CORECTARE 
 

Nota bene! 

 Zero puncte se acordă pentru un răspuns inadecvat sarcinii sau pentru lipsa răspunsului. 
Itemi Barem Punctaj 

P R I M A  P R O B Ă 

1. Citeşte corect şi expresiv textul. Răspunsul se apreciază cu: 

3 puncte dacă elevul citeşte corect, fluent, cu intonaţie 

adecvată semnelor de punctuaţie (fără greşeli); 

2 puncte dacă elevul citeşte corect, fluent, cu intonaţie 

adecvată semnelor de punctuaţie, dar cu unele greşeli;  

1 punct dacă elevul: 

 citeşte parţial corect, expresiv;  

 citeşte cu unele dificultăţi de pronunţie a literelor şi 

grupurilor de litere specifice limbii române, a 

diftongilor şi triftongilor;  

 aplică greşit accentul în mai multe cuvinte. 

 

 

0-3  

2. Numeşte / scrie antonimele 

cuvintelor (variantă: sinonime) 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare cuvînt identificat 

corect. 

0-2  

2.1 Alcătuieşte un enunţ cu unul 

dintre cuvinte. 

Se acordă: 

1 punct pentru logica enunţului;  

1 punct dacă enunţul nu conţine mai mult de 2 greşeli. 

0-2  

3. Formulează un sfat personajului 

(imperativ sau altă formă acceptabilă). 

VARIANTE: 

Adresează o întrebare … 

Intitulează sau intitulează altfel textul. 

Completează planul textului. 

Se acordă: 

1 punct pentru formularea unei întrebări/ unui titlu,  unui 

sfat adecvat sarcinii propuse sau completarea corectă a 

planului; 

1 punct dacă la realizarea sarcinii nu s-au comis mai mult 

de 2 greşeli. 

0-2  

4. Răspuns, cu ajutorul textului, la 

întrebări. 

Pentru răspunsul la fiecare întrebare se acordă cîte 3 puncte: 

2 puncte pentru un răspuns logic, complet şi 

1 punct pentru un răspuns incomplet, cu unele inexactităţi; 

1 punct dacă enunţul nu conţine mai mult de 2 greşeli. 

0-3  

0-3  

0-3  

0-3  

P R O B A  A  D O U A 

5. Monolog, în cinci enunţuri, 

despre… 

SAU 

Dialog pe tema… 

Se acordă: 

2 puncte pentru fiecare enunţ/ replică:  

 1 punct pentru logica enunţului;  

 1 punct dacă enunţul nu conţine mai mult de 2 greşeli.  

2 puncte pentru coerenţa mesajului: 

 2 puncte - coerenţă deplină;  

 1 punct - coerenţă parţială;  

 0 puncte - lipsă de coerenţă; 

1 punct pentru pronunţia corectă a sunetelor. 

Enunţuri: 
0-2  

0-2  

0-2  

0-2  

0-2  

Coerenţă: 
0-2  

Pronunţie: 
0-1  

Înţelegerea după auz Se acordă: 

3 puncte, dacă elevul înţelege corect toate instrucţiunile/ 

replicile profesorului; 

2 puncte, dacă elevul înţelege corect majoritatea 

instrucţiunilor/ replicilor profesorului,  

1 punct, dacă elevul nu înţelege şi solicită ajutor 

(reformulări, traduceri, explicaţii). 

0-3  

Total: 37  
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