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1. Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor date, apoi subliniază cu verde vocalele și 
cu albastru consoanele.

2. Completează cuvintele date cu vocalele sau consoanele lipsă. Scrie vocalele cu verde 
și consoanele cu albastru.
a_ion   _at   m_zăr_  ve_eriț_  
_utob_z   du_ap             mo_cov  vul_e
mo_oci_let_  ma_ă    ca_tof   cr_co_il
bic_cle_ă   ogl_nd_   v_rză   gi_afă

VVooccaalleelele şi  şi CCoonnssooaanneelele

Vocalele sunt sunete care se pronunță ușor, se rostesc fără ajutorul altor sunete 
și pot forma singure silabe și cuvinte. Vocalele nu pot lipsi din silabe. 
În limba română există 7 vocale: a, ă, e, i, (â), î, o, u.
Consoanele sunt sunete care se pronunță mai greu, se rostesc cu ajutorul unei 
vocale. Consoanele nu pot forma singure silabe. 
În limba română există 23 de consoane: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r s, ș, 
t, ț, v, w, x, y, z. 

Retine!Retine!,,
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3. Desparte în silabe cuvintele. Încercuiește grupurile de litere ge, gi.
geamantan   girofar 
gingie  mărgele 
inginer  săgeată 
îngeresc   legitimație 
împinge  congelat 

4. Completează cuvintele cu grupul de litere lipsă.
 nunchi mnast  fra         ma un  re nă

min   pun   le ndă       de te  să ată
spar   cule    nere                pa ni  cren

5. Colorează ciupercuţele care conțin cuvintele scrise corect.

6.  Înlocuiește grupul de litere ge cu grupul de litere gi în cuvintele date.
merge -  ajunge  -  
învinge -  unge -  
strânge  -  fuge  - 
trage  -  rege - 
culege -  plânge - 

George degeaba giam
săgeată

Geta
giografi e

geantă
geometrie
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1. Scrie cuvintele următoare în ordine alfabetică: drapel, țară, imn, patrie, popor, neam, 
domnitor, hartă, graniță.

2. Desparte în silabe cuvintele de mai jos și precizează, pentru fi ecare, numărul de vo-
cale și de consoane. 

Cuvântul Număr de silabe Număr de vocale Număr de consoane
vremuri
stână
construcția
abecedar
împărăție
învățător

3. Separă cuvintele enunțurilor următoare. Precizează numărul de sunete și numărul 
de litere al primului cuvânt din fi ecare enunț.
Gerulacuprinstoatățara.             S                L  
GheteleluiGelusuntcurate.         S                L  
Pachetulestefrumosambalat.             S                L  

4. Combină câte două/trei silabe pentru a obține cuvinte. Scrie cuvintele pe spațiul de 
mai jos.

Test deTest de
      evaluare sumativă

cân o fl oa tec ghi cel re

e ră co tă

chi pac ten

pri
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O1 - să ordoneze alfabetic cuvinte date;

O2 - să despartă corect în silabe cuvinte date;

O3 - să identifi ce vocalele și consoanele cuvintelor indicate;

O4 - să delimiteze corect cuvintele unui enunț;

O5 - să realizeze corespondența între sunet/ literă/ grup de litere;

O6 - să obțină cuvinte cu ajutorul silabelor date;

O7 - să identifi ce forma corectă a cuvintelor indicate;

O8 - să realizeze corespondența între imagine și cuvântul corespunzător acesteia;

O9 - să alcătuiască enunțuri logice, folosind cuvinte date.

                califi cativ
item

FOARTE
BINE

BINE SUFICIENT

I1 Ordonează alfabetic toate 
cuvintele date. 

Ordonează alfabetic 6 din 
cele 9 cuvinte date. 

Ordonează alfabetic 3 din 
cele 9 cuvinte date.

I2 Desparte corect în silabe toate 
cuvintele date, precizând 
pentru fi ecare numărul de 
vocale și consoane.

Desparte corect în silabe 
cuvintele date, precizând 
parțial corect numărul de 
vocale și de consoane.

Desparte corect în silabe 
2 cuvinte din cele 6 date, 
precizând numărul de 
vocale și de consoane.

I3 Separă corect toate cuvintele 
celor trei enunțuri și 
identifi că la fi ecare cuvânt 
indicat numărul de sunete/ 
litere. 

Separă corect toate 
cuvintele celor trei enunțuri 
și identifi că parțial corect 
la fi ecare cuvânt indicat 
numărul de sunete/ litere.

Separă cuvintele 
dintr-un singur enunț dat, 
identifi când numărul de 
sunete/ litere.

I4 Combină corect silabele și 
obține cele șase cuvinte.

Combină corect silabele și 
obține patru din cele șase 
cuvinte.

Combină corect silabele și 
obține două din cele șase 
cuvinte.

I5 Identifi că varianta corectă. - -

I6 Scrie corect toate cele trei 
cuvinte corespunzătoare 
imaginilor date.

Scrie corect două din cele 
trei cuvinte corespunzătoare 
imaginilor date.

Scrie corect unul 
din cele trei cuvinte 
corespunzătoare 
imaginilor date.

I7 Alcătuieşte enunţuri logice 
şi corecte cu cele 7 cuvinte 
date.

Alcătuieşte enunţuri logice 
şi corecte cu  5 cuvinte din 
cele 7 date.

Alcătuieşte enunţuri 
logice cu 3 cuvinte din 
cele 7 date.

OOBBIIEECCTTIIVVEE  
urmărite:

calificativ FOARTE BINE SUFICIENT

DDESESCCRIRIPPTTOORRII 
de performanţă


