
Clasa a V-a C 
 

  Evaluare 

 

Citiți cu atenție următorul text: 

Heracle sau Hercule era fiul lui Zeus și al unei muritoare, Alcmena. Supărată rău pe Zeus 

din cauza necredinței sale,  Hera, soția lui, l-a urmărit pe Hercule, dornică să-l distrugă. Dar el era 

cel mai puternic dintre semizei, era isteț și avea o putere nespus de mare, așa că a trecut cu bine de 

toate încercările la care fost supus, numite și „cele douăspreceze munci ale lui Hercule”. 

Odată, el a fost obligat să meargă la regele Augias, să-i curețe grajdurile. Regele acesta 

avea trei mii de boi, iar în grajd se adunase până sus atât gunoi, că vitele aproape că nu mai aveau 

loc. Mulți sclavi își pierduseră viața, pentru că nu izbutiseră să curețe grajdul. Când Hercule ajunse 

la rege, aceasta îi spuse și lui că, de nu va reuși să curețe grajdul într-un an, va pieri și el ca ceilalți. 

Însă Hercule nu se temea, pentru că știa că este puternic; avea brațele tari ca stânca. 

Hercule îi spuse regelui că va curăța grajdul într-o zi, nu într-un an, iar acesta făgădui să-i 

dea în dar trei sute de boi dacă va reuși. Pe îndată, Hercule scoase vitele afară din grajd, pe un 

câmp mai depărtat.  

   (Hercule și grajdurile lui Augias, repovestită de Alexandru Mitru) 

 

Partea I  

Rezolvați în scris următoarele cerințe: 

A. 

1. Formulați, pe baza textului, două idei principale/secundare   5p 

2. Personajul principal al textului de mai sus este……………………  3p  

3. Transcrie din text o comparație referitoare la Hercule.    3p 

4. În cât timp spune Hercule că va termina de curățat grajdurile?      5p 

 

B.   

     5. Transcrieți din ultimul paragraf al textului:      6p  

a) un substantiv articulat cu articol hotărât; 

b) un substantiv articulat cu articol nehotărât; 

c) un substantiv nearticulat.  

 

    6. Construiți două enunțuri în care substantivul rege să fie în propoziție:        8p 

 a) subiect 

            b) atribut 

  7.  Alcătuiți câte un enunț cu fiecare dintre ortogramele: nul/nu-l              3p      
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8.   Identificați pronumele personale din secvența următoare și precizați felul, persoana, numărul 

și forma acestora: Hera, soția lui, l-a urmărit pe Hercule, dornică să-l distrugă. Dar el era cel 

mai puternic dintre semizei.                    10 p  

 

9.  Precizați valoarea mofologică a cuvintelor scrise cu galben din propozițiile de mai jos:  6 p 

   a) Trebuie să-i cumpărăm bunicului un cadou. 

   b) Gigi nu-i la bibliotecă, ci a plecat la bunici.  

   c) O văd pe Maria în fiecare zi.  

   d) Săptămâna trecută am citit o carte foarte interesantă. 

    e) Din mine se extrage cărbunele.  

    f) Gigi va veni la mine astăzi.  
 

10. Analizați substantivele subliniate din textul de mai jos. În analiză, trebuie să precizezi: felul 

substantivului, genul, numărul, articolul (dacă este cazul) și funcția pe care o are în propoziție. 

            9 p 

     La țară, la bunicii mei, oamenii sunt foarte harnici. Muncesc de dimineață până seară, fără să 

se plângă de ceva. Copiii sunt, de asemenea, silitori. Ei spun că au toate cărțile din bibliotecă 

citite. 

11. Alcătuiți un enunț interogativ în care să-l întrebi pe regele Augias de ce a nu curățat 

grajdurile la timp. Folosește o formulă reverențioasă și un pronume personal de politețe.    2p 

 

Partea a II-a (30 de puncte) 

Alcătuiți  o compunere narativă, de 100- 150 de cuvinte, în care să relatați o întâmplare 

imaginară al cărei personaj principal să fie regele Augias.  

În redactarea textului, vei avea în vedere: 

- să ai un conținut adecvat cerinței, adică să respecți structura unui text narativ;     

- să existe în compunere introducere, cuprins și încheiere;     

- să te exprimi corect și adecvat;         

- să respecți normele de ortografie și de punctuație;      

- să fii atent la aspectul lucrării;         

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 


