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TEST DE EVALUARE  - Limba și literatura română 

Clasa a VII-a - ADJECTIVUL 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul de lucru: 50 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total: 100 de puncte. 

 

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la următoarele cerințe:   

 

 Radu deschise cutia argintie fără emoție. Deja îi păru rău că dăduse banii pe pelerină. Ar fi 

putut să-și cumpere două înghețate ori un Spiderman mic. Pelerina era din hârtie aproape 

transparentă și nici măcar nu era verde, ci de un alb cenușiu. De guler atârna o glugă mototolită. 

 O puse pe umăr și se strădui să întindă gluga, care în cele din urmă îi acoperi fruntea. Era 

penibilă, ca un halat improvizat în punctele de ajutor sanitar de pe străzi. Făcu pași până la 

oglinda de la intrare. Încercă să aprindă lumina, dar își aduse aminte că nu era bec. În 

semiîntunericul holului, chiar devenise invizibil. Pelerina părea o păpădie plutitoare. Se întoarse în 

sufragerie, apoi o luă spre cealaltă ușă. 

 (...) 

 Tanti Viki nu-l vedea! 

(Doina Ruști, O zi cu tanti Viki) 

 

a) Înțelegerea textului 

1. Alcătuiește un enunț în care să prezinți ideea centrală din fragmentul dat.                        7 puncte 

• .................................................................................................................................................. 

2. Transcrie din text două structuri substantiv-adjectiv și precizează la ce se referă ele.       7 puncte 

• .................................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................... 

b) Elemente de construcție a comunicării 

3. Transcrie un adjectiv propriu-zis și un adjectiv determinativ din textul dat, precizându-le cazul și 

funcția sintactică.                                                                                                                    7 puncte 



• adjectiv propriu-zis .................................................................................................................... 

• adjectiv determinativ ................................................................................................................. 

4. Identifică antonimele următoarelor cuvinte și locuțiuni din text:                                        7 puncte 

• transparentă ................................................................................................................................ 

• își aduse aminte ......................................................................................................................... 

5. Formulează o propoziție în care cuvântul scris îngroșat să aibă altă valoare morfologică, pe care o 

vei preciza.                                                                                                                              7 puncte 

• ................................................................................................................................................... 

6. Notează printr-un adjectiv la gradul superlativ absolut o trăsătură a personajului Radu.  7 puncte 

• ................................................................................................................................................... 

c) Practica rațională și funcțională a limbii 

7. Alcătuiește un dialog de 5-6 replici între personajele Radu și tanti Viki. Folosește un adjectiv 

compus, un adjectiv fără grade de comparație, un adjectiv cu funcția sintactică de atribut și o 

locuțiune adjectivală.                                                                                                             16 puncte 

d) Scrierea imaginativă 

8. Redactează un text de 80-150 de cuvinte în care să prezinți ce ai descoperit într-o cutie argintie 

pe care ai găsit-o la marginea unei păduri.                                                                             20 puncte 

 În compunerea ta, trebuie: 

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

- să prezinţi, pe scurt, care a fost întâmplarea (reală sau imaginară); 

- să-ţi exprimi opinia despre cele văzute (imaginate); 

- să respecţi limitele de spaţiu indicate. 

 

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

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

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


