
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a IX-a 

 

Numele şi prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute 

 

PARTEA I – 60 de puncte 

Citeşte textul: 

  

 „Deschid cu teamă ușa cămării de-altădată  

Cu cheia ruginită a raiului oprit,  

Trezind în taina mare a poamelor, smerit,  

Mireasma și răcoarea și umbra lor uitată.  

 

Mă prinde amintirea în vânatul ei fum,  

Prin care cresc pe poliţi şi rafturi ca pe ruguri  

Arzând în umbră, piersici de jar şi-albastri struguri  

Și pere de-aur roşu cu flacări de parfum.”  

(Ion Pillat- „Cămara de fructe”) 

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat. 

A. 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Sinonimele cuvintelor „mireasmă” şi „taină” sunt:                                   8 puncte 

a. plăcere, dorință  b. parfum, secret  c. duhoare, ascunzătoare 

2. Textul aparține genului:                                      8 puncte 

a. dramatic   b. epic   c. liric 

3. Transcrie două epitete cromatice din text.                                    8 puncte 

....................................................................................................................................................................  

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „fum”.       8 puncte 

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. Transcrie un vers din text, în care se remarcă prezența eului liric:                                          8 puncte 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

B. 1. Desparte în silabe cuvintele: teamă, cheia, raiului, piersici, parfum.                               10 puncte 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură:  

Pe cloşca, cu pui cei m-ai mari no puteau suferi, copii: după ce s-e sătura, începea să rîcâie cu labele în 

mîncare, împrăştind-o până departe.                                                               10 puncte 

 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 



 

 
 

PARTEA A II-A – 30 DE PUNCTE 

 

Citeşte textul: 

 

„27 iunie  

     E iarnă, dar soarele străluceşte printre nori si ridică temperatura la +18 C. Oraşul este plin de copaci 

verzi, ciudaţi, cu trunchiuri contorsionate. Este o vegetaţie mediteraneană. Portocalii şi lămâii îşi poartă 

cu mândrie rodul. Casele sunt fără etaj, cu un spaţiu mic, verde în faţă, cu iarba tunsă şi o mulţime de 

pomi ornamentali. Florile multicolore nu ţin cont de anotimp. Cei mai interesanţi sunt palmierii: specii, 

forme, frunze, înălţimi diferite; au trunchiul ca fructul de ananas şi se înclină ca nişte evantaie veşnic în 

bătaia vântului. Margaretele înfloresc alături de zambile, garoafe, irişi şi trandafiri. Streliţa creşte în 

tufişuri enorme - o găseşti şi pe marginea drumului. Irişii sunt piticii mov, albaştri, albi sau galbeni, 

muşcatele - înalte cât gardul. Aloia este în floare. Tije înalte, cu un vârf portocaliu ca un spic, pictează 

des micile grădini.” 

         Terra Magazin, „La Tropic” 

 

Redactează un eseu de 70-100 de cuvinte (8- 10 rânduri ), în care să- ţi exprimi opinia despre importanţa 

observării şi analizării mediului înconjurător, valorificând informaţii sau idei din textul dat. 

 

Pentru conţinut ( formularea unei opinii, susţinerea cu două argumente adecvate, valorificarea ideilor din 

text, formularea concluziei) se acordă 20 de puncte, iar pentru redactare (respectarea structurii textului 

argumentativ, a limitei de spaţiu şi a normelor de exprimare corectă) primeşti 10 puncte. Succes!



 


