
 

Test de evaluare 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  

   Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

Subiectul I (66 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

Domnișoara Phelps o privi cu neîncredere, dar Matilda îi întoarse privirea, serioasă. 

— Unele nu prea mi-au plăcut, completă fetița, altele mi s-au părut grozave! Mi-a plăcut foarte mult 

„Grădina secretă“. Era plină de mister. O cameră secretă ascunsă după o ușă închisă și o grădină mascată 

în spatele unui zid. 

Domnișoara Phelps rămase mută de uimire. 

— Ce ți-ar plăcea să citești? întrebă ea, străduindu-se să păstreze o mină calmă. 

— Aș dori o carte foarte bună, dintre cele care le plac oamenilor mari, răspunse Matilda. O carte celebră. 

Pe parcursul următoarelor șase luni, sub ochii atenți și prietenoși ai bibliotecarei, Matilda citi o listă 

impresionantă de cărți cunoscute. 

— Știai că aceste cărți se pot împrumuta de la bibliotecă și le poți lua acasă? o întrebă domnișoara Phelps 

într-una din zile. Alege orice carte dorești, eu îmi notez în caiet și poți să o iei acasă pentru următoarele 

două săptămâni. Zis și făcut. 

De atunci, Matilda nu mai venea la bibliotecă decât o dată pe săptămână, pentru a restitui cărțile 

împrumutate și pentru a lua cu împrumut altele noi. Citea întruna. Dormitorul ei de-acasă deveni cameră 

de lectură și-și petrecea cele mai multe după-amieze cufundată în cărți, adesea cu o cană de ciocolată 

caldă lângă ea. 

                                                                                                              ( Mathilda, de R.Dahl) 

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

A. Limba română 60p. 

1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor: mister, mascată , notez.                                6p. (2x3) 

2. Stabilește câte sunete și câte litere au cuvintele: plăcea, citi,  carte.                                            6p.( 2x3)  

3.Transcrie din text o propoziție asertivă și o propoziție interogativă.                                             8p.(2x4) 

4. Dă exemple de trei cuvinte din câmpul lexical al bibliotecii.                                                       6p. (2x3) 

5. Stabilește modul și timpul verbelor: venea, plac, a plăcut.                                                           6p.(2x3) 

6. Alcătuiește două propoziții în care verbul a avea să fie predicativ și auxiliar.                             8p. (2x4) 



B. Înţelegerea textului 

7. Menționează personajele care participă la acțiune.                                                                                 5p. 

8. Identifică două cuvinte - cheie pentru fragmentul dat.                                                                           5p. 

9. Formulează două idei principale corespunzătoare fragmentului.                                                        10 p.  

 

Subiectul al II-lea (18 puncte) 

      Redactează, în cel puțin15 rânduri, o compunere în care să prezinți o întâmplare petrecută la bibliotecă, 

iar personajele să fie Mathilda și d-ra Phelps, respectând regulile de alcătuire ale unui astfel de tip de 

compunere. 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 

2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; 

punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.) 


