
TEST DE EVALUARE 

Limba și literatura română- Clasa a VI-a 

 

Profesor Manolache Florina Aurora 

Liceul Tehnologic Turceni, jud. Gorj 

 

SUBIECTUL I   (60 de puncte)  

Citeşte cu atenţie textul dat:  

Fata părea de 18-19 ani. Faţa măslinie cu nasul mic şi ochii foarte albaştri arăta şi mai 

copilăroasă între multele bucle şi gulerul de dantelă... În trupul subţiratic, cu oase delicate de 

ogar, de un stil perfect... era o mare libertate de mişcări , de stăpânire desăvârşită de femeie… 

Acesta nu făcea niciun gest care să pară îndrăzneţ, nu scotea nicio vorbă nechibzuită.. Ea acorda o 

deosebită atenție comportamentului său. Nimic în purtarea Otiliei nu era agresiv sau arogant, 

gesturile şi cuvintele ei  erau pline de graţie, însă totul respira de multă inteligenţă. Otilia trăia 

cum cânta la pian, zguduitor şi delicat, într-un tumult de pasiuni.  

Otilia amesteca o seriozitate rece, blazată cu cele mai teribile copilării...Uita repede 

răutăţile altora, preferând să se bucure de viață.     

                                                                                 (George Călinescu, Enigma Otiliei) 

Rezolvă cerințele următoare: 

1. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate.              8 puncte  

2. Stabileşte funcţiile sintactice ale cuvintelor scrise cursiv din enunțul:  

Otilia amesteca o seriozitate rece, blazată cu cele mai teribile copilării.       8 puncte  

3. Identifică patru adjective având grade de comparație diferite și numește-le. 8 puncte   

4. Selectează din textul dat patru pronume diferite si numește-le.               8 puncte 

5. Menționează cazurile cuvintelor scrise îngroșat.                            8 puncte 

6. Transcrie două structuri specifice descrierii (substantiv + adjectiv) din textul dat.                                                                                                      

8 puncte 

7. Alcătuiește, in maximum 5 rânduri, portretul Otiliei.              12 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea   (30 de puncte)  

Pornind de la textul dat, alcătuiește o compunere descriptivă de 15-20 de rânduri în care să 

conturezi portretul unei persoane dragi ție. În redactarea compunerii vei respecta convenţiile 

specifice unei descrieri (structuri de tipul substantiv + adjectiv, figuri de stil) și elementele de 

portret (trăsături fizice, morale, comportament, ținută, vorbire). 

Oficiu 10 puncte 



BAREM  DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

SUBIECTULI  (60 de puncte)  

 

1. Pentru precizarea corectă a  valorii morfologice a fiecărui cuvânt subliniat 2p.                      

4x2p= 8 puncte  

2. Pentru stabilirea corectă a fiecărei funcții sintactice 2p                              

4x2p=8 puncte  

3. Pentru identificarea celor patru adjective având grade de comparație diferite – 4p și pentru 

numirea corectă a gradelor de comparație – 4p.   

2x4=8 puncte   

4. Pentru selectarea din textul dat a patru pronume diferite – 4p si pentru numirea corectă – 4p.     

2x4= 8 puncte 

5. Pentru menționarea corectă a fiecărui caz al cuvintelor scrise îngroșat 2p.   

4x2p=8 puncte 

6. Pentru transcrierea unei structuri specifice descrierii (substantiv + adjectiv) din textul dat 4p.    

2x4= 8 puncte 

7. Pentru alcătuirea corectă a portretului Otiliei – 12 puncte, pentru formularea schematică a 

portretului – 6p, pentru formularea confuză – 2p.      

12 puncte 

 

 

SUBIECTUL al II-lea   (30 de puncte)  

Respectarea convențiilor descrierii     6 puncte 

Originaliate          6 puncte 

Stil și limbaj adecvat cerinței      6 puncte 

Prezentarea elementelor de portret     6 puncte 

Norme de ortografie, punctuație     4 puncte 

Încadrarea în numărul de rânduri, lizibilitate    2 puncte 

Oficiu 10 puncte 

 

 

 

 


