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TEST DE EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SUBSTANTIVUL ȘI ADJECTIVUL 

CLASA A VII-A 

 

Data: Nota: 

Elevul: Semnătura părintelui: 

Profesor:  Școala Gimnazială 

 

Citește cu atenție textul următor. Rezolvă apoi cerințele. 

 

... Să fie o dimineaţă copilăroasă şi moale 

Prin care, trecând, lumina să scoată 

Foşnet de frunză uscată; 

Să miroase-n odaie 

A creioane ascuţite prelung 

Şi-a hârtie neîncepută; [...] 

Bucuroasă, buimacă,  

Să trag pe mine o haină,  

Să ies năucită în stradă 

Cu picioarele goale-n pantofi 

Şi să întreb fericită: 

Ştiţi cumva în ce an suntem? 

       Ana Blandiana, Dorința 

 

A. 60 de puncte 

1. Identifică substantivele din al treile a vers al textului dat, precizând cazul și funcția 

sintactică.              6 puncte 

2. Indică numărul de forme flexionare al adjectivelor copilăroasă și moale.     6 puncte 

3. Construiește două enunțuri în care adjectivul bucuroasă să fie, pe rând, la comparativ 

de egalitate și la superlativ absolut.          6 puncte 

4. Menționează felul și numărul de forme al adjectivelor ascuțite și goale, indicând cazul 

și funcția sintactică a acestora.           6 puncte 

5. Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor o dimineață și o haină.    6 puncte 

6. Numește sentimentul dominant exprimat în versurile date și explică legătura care există 

între dimineață, lumină și hârtia neîncepută.             6 puncte 

7. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale prezenței vocii lirice ficționale în text. 

               6 puncte 

8. Transcrie, din textul citat, două imagini artistice diferite.       6 puncte 

9. Precizează măsura versului Cu picioarele goale-n pantofi.       6 puncte 

10. Comentează, în 5-7 rânduri, semnificația primelor trei versuri.      6 puncte 

 

B. 30 de puncte 

Redactează o compunere de cel puțin 150 de cuvinte, în care să descrii o persoană pe care 

o consideri un model pentru tine. În redactarea textului tău vei avea în vedere: 

• Să precizezi detalii semnificative privind chipul, statura, îmbrăcămintea obișnuită 

a persoanei alese. 

• Să menționezi două trăsături morale și un comportament obișnuit al acesteia. 



• Să folosești în compunerea ta patru epitete și o comparație, pe care le vei sublinia. 

• Să respecți normele de punctuație și de ortografie. 

• Să ai o așezare în pagină corectă și un scris lizibil. 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 


