
                   

                                                    TEST  DE  EVALUARE  FORMATIVĂ  

                                                                     CLASA A VIII-A    

 

VLĂDESCU MARIA  

                                                           ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA „ PLOIEȘTI    

 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu și câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Timp de lucru – 45 de minute 

Îți doresc succes ! 

 

                                
1) În ultima imagine este prezentat scriitorul:   

                                a.  George Coșbuc 

                                b.  Mihail Sadoveanu 

                                c.  Lucian Blaga 

                                d. Ion Creangă  

                                                    e.  Mihai Eminescu 

2) Versurile :   

”Frate bun mi-a fost copacul 

Cu podoaba lui de ieri, 

El mi-a adumbrit, săracul, 

Un noroc de două veri. 

 

Zgribulind din trup se-ndoaie 

Peste geamul meu deschis 

— S-a mai dezlipit o foaie, 

Mi s-a mai fărmat un vis... ” ( Octavian Goga  -Amurg )  

aparţin unei opere literare, deoarece :    

a. au puterea de a sugestiona   

b. transmit imagini reale   

c. autorul este detaşat , obiectiv  

d. fac parte dintr-o operă amplă   

e. sunt prezente cuvinte regionale     

 

3) La ce persoană se face relatarea în următorul fragment ? ”. Avea o sfială ciudată înaintea lor, deși 

i-ar fi putut fi,cei mai mulți, nepoți. I se părea lui că-s vrednici de o cinste deosebită, că știu lucruri pe 

care nimeni altul în lume nu le poate ști. Dar de vorbit cu ei trebuia să vorbească numaidecât. De la o 



vreme era nelipsit de la gară și cel dintâi sătean care-i dădea binețe soldatului ce se cobora era Moș 

Miron. ”   (Ion Agârbiceanu – Darul lui Moș Miron ) 

a. I   

b. a II-a   

c. a III-a   

d. I şi a II-a   

e. a II-a şi a III-a   

   

          4) Ce figuri de stil sunt prezente în versurile :   

        “ Tu trebuia să te cuprinzi 

           De acel farmec sfânt, 

           Şi noaptea candelă s-aprinzi 

           Iubirii pe pământ.“ (M. Eminescu –Pe lângă plopii fără soț )  

a. personificarea şi epitetul; 

b. metafora şi epitetul; 

c. epitetul şi hiperbola; 

d. comparaţia și oximoronul  

e. niciuna dintre cele de mai sus.                                                                       

 

5) Câte greşeli sunt în enunţul: Paremi-se că i-a promis mamei însăşi tot cea ce mi-a-şi fii dorit 

şi eu, dar ia nu a aceptat adevărul.   

a) patru   

b) cinci   

c) şase   

d) şapte  

e) opt     

 

6) În care enunţ locuțiunea verbală este integrată corect ca sens?   

a) Pentru că i s-a băgat pe sub piele şefului, a fost dus de urgenţă la spital. 

b) Am spălat putina cu apă de izvor. 

c) S-a lovit atât de rău  că a văzut stele verzi. 

d) Îi place salata și a făcut-o cu ou și cu oțet. 

e) L-ai lăsat cu ochii în soare și i-a fost afectată vederea.             

 

 

7) Virgula din versul “Ce ştii tu azi, eu am ştiut de ieri.“, are rolul:   

a) marchează o inversiune   

b) este semn de ortografie   

c) delimitează o conctrucţie incidentă   

d) realizează un raport de coordonare prin juxtapunere   

e) este o enumeraţie    

 

 

8)Nu există pronume de politeţe în enunţul :   



a. Domnule, nu mă aşteptam să vă întâlnesc aici!   

b. Matale nu-ţi place la noi.   

c. Dânsul nu este colegul dumneaei .   

d. La dumneavoastră ne simţim întotdeauna bine.  

e. Ia şi tălică loc!   

 

          9) Care enunţ este corect?   

a. Nu stătea ca lemnul când te rog ceva!   

b. Tezele elevilor aceştia s-au risipit din neatenţie.   

c. Amândoi fii lui sunt geamgii.   

d. Cu puţin efort şi indolenţă, pierderile pot fi recuperate uşor. 

e. Poezia, prin natura ei, este mai greu de tradus.   

 

10) Care este rolul virgulei din primul vers al următoarei strofe ?  

                                     “ Luna plină, draga mea, 

                                       Merg cu scara dupa ea. 

                                       Nu vrea luna să m-aştepte 

                                       Şi-mi alunecă-ntre trepte.“ ( T.Arghezi – Coșarul alb)  

 

a. izolează un vocativ, cu rol de adresare directă;   

b. este semn de ortografie;   

c. delimitează o conctrucţie incidentă;   

d. realizează un raport de coordonare prin juxtapunere;   

e. separă termenii unei enumeraţii.   

 

11) Sunt scrise corect cuvintele  din seria:   

a) cerul gurii, zi lumină, câine–lup    

b) Delta–Dunării, alb gălbui   

c) după-amiază, nu-mă-uita, astă-vară    

d) Făt-Frumos, câte-doi, nord-vest  

e) fâş-fâş, Anul-Nou, gură spartă     

  

12)   Este scrisă corect  propoziţia:   

a) Omului acesta nu-i place în staţiune . 

b) Mi-am luat o haină bleumarin . 

c) Sportivii aceea au obţinut medalia de bronz  . 

d) Acept orice soluţie îmi oferi .  

e) O să-i scriu  o scrisoare şi lui fratele meu  .    

 

13) Care nume de locuitori corespund numelor geografice?   

a) Canada - canadinean, Moscova – moscovit, Israel – israelian   

b) Sărăceni – sărăcean , Baia Mare – băimărean , Sofia -sofist   

c) Ploieşti – ploieştean  , Kosovo – kosovar, Râmnicu - Sărat – râmnicean-sărat  

d) Vatra Dornei – dornean, Croaţia – croat, Cărbuneşti – cărbuneştean   

e) Peru –peruan, Lugoj –lugojan, Berlin - berlinean 



 

14) În strofa: 

“ Moşneagul, stând pe culme drept,  

A fost la drum o călăuză  

Şi-n vremea aspră  şi ursuză   

El cu furtunile-a dat piept .“, ( N.Iorga  - Brad bătrân )  

există:     

a) două subiecte şi un nume predicativ   

b) două atribute adjectivale şi un subiect   

c) trei predicate   

d) un subiect şi două nume predicative  

      e) două circumstanţiale de mod      

 

15) Se spune corect:   

a) nişte oameni a căror dorinţă, o temă al cărei rezultat, un caiet al cărui copertă   

b) un coleg a cărui tată, un referat a cărui conţinut, nişte rochii al căror model   

c) un verb a cărui conjugare, o poezie al cărei conţinut, nişte elevi ai căror profesor   

d) o problemă a cărei soluţie, un parc ale cărui alei, un prieten a cărui sfat   

e) o casă ale cărei ferestre, un băiat ai cărui părinţi, nişte copii a căror mamă 

 

 

16) Un rol al verbelor la prezent din următoarele versuri este :   

”Noapte. Urnirea orelor 

se-mplineşte fără îndemn. 

Taci – arătătoare se-opresc 

suspinând pe ultimul semn. 

Subt porţi fiinţele somnului 

intră – câni roşii şi griji. 

Pe uliţi – subţire şi-naltă 

ploaia umblă pe cataligi.” (L. Blaga – Oraș vechi ) 

 

a) Sunt mărci ale eului liric. 

b) Indică o acțiune posibilă , realizabilă. 

c) Indică cine face acţiunea. 

d) Reprezintă o marcă a descrierii. 

e) Sunt mărci ale naratorului subiectiv. 

 

17) Citește cu atenţie versurile următoare ! 

„Fluture, tu, pe unde prin perdea 

Putuşi intra-n chilia mea? 

Ce ştiri mi-aduci din primăvară,                           



Frumosule de catifea solară?     

Echer plăpând, te-ai şi prins de perete, 

Uitându-te la cărţi şi la caiete 

Cu ochii-aprinşi ca jarul de rubin. 

Ai şi tu o chemare?Ai şi tu un destin?” (Tudor Arghezi - Fluture , tu )  

Seria care cuprinde doar cuvinte cu sens figurat este: 

a) fluture, perdea, intra. 

b) catifea, solară, echer. 

c) frumosule, ştiri,primăvară. 

d) uitându-te, cărţi, caiete. 

e) aprinşi, jarul, destin. 

 

18) Câte persoane participă la acţiune în acest fragment? 

 “Mă-ntâlnesc cu amicul meu nenea Mandache pe trotuar, la berărie. 

— Salutare, nene Mandache. 

— Salutare, neică. 

— Ce stai aşa pe gânduri? 

— Eu? pe gânduri? 

— Nu cumva te-a suprimat şi pe dumneata? 

— Ei, aş!... 

— Te văz aşa... distrat şi cam nervos. 

— Nu, frate; aştept pe soţia mea, şi nu mai vine; am mare nerăbdare să văz dacă a 

reuşit”(I.L.Caragiale –Diplomație ) 

a) -1 

b) -2 

c) -3 

d) -4 

e) -5   

 

Grilă de evaluare :  

1- b                                                   10 – a   

2- a                                                   11 – c  

3- c                                                   12 – b  

4- b                                                   13 – d  

5- d                                                   14 - a 

6- c                                                   15 - e 

7- a                                                   16 – d  

8- a                                                   17 - b 

9- e                                                   18 - b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


