
EVALUARE SUMATIVĂ  

SUBSTANTIVUL-SCRISOAREA-TEXTUL EXPLICATIV 

Clasa a VI-a 

Prof. CIOLAC MIRELA ZAMILIA 

Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara 

 

I.  

1. Scrie cazul și funcția sintactică pentru substantivele subliniate din textul de mai sus.   (10 p) 

Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică , venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată, înconjură 

copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie , apoi se aşeză pe streaşina casei, căutând mereu.” 

                                                                                                 ( Emil Gârleanu, Frunza) 

 

2. Scrie în spațiul din stânga litera corespunzătoare functiei sintactice a substantivului marcat.                                                                                                                                   

(10 p)                                                                                                            

1 .......... Poarta a închis-o vântul.                                         A. complement indirect 

2 .......... S-a dedicat cu pasiune muzicii.                               B. subiect 

3 .......... Dumnealui este  profesorul nostru.                        C. atribut substantival prepozițional 

4 ...........Tudore, deschide poarta!                                        D. nume predicativ 

5 ........... Pasiunea ei pentru flori e veche.                           E. fãrã funcţie sintacticã 

 

          3. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul elev să îndeplinească funcţiile sintactice de:    

    a. subiect:....................................................................................................................... 

    b. complement direct:.................................................................................................................. 

   c. atribut substantival................................................................................................................. 

   d. nume predicativ.....................................................................................................................              (20p) 

         4. Încercuieşte litera corespunzătoare seriei care cuprinde numai substantive colective .         (5 p) 

a. stol, armată, pietre, tineret, muncitorime, rouă; 

                                                  b. câlţi, cârd, mulţime, zori, păpuriş, ochelari; 

  c.  brădet, pietriş, oştire, popor, turmă, porumbişte. 

       5. Încercuieşte litera corespunzătoare seriei care cuprinde numai substantive defective de plural.                    

                                                                                                                                                                     (5 p) 

    a. aur, cenuşă, prieten, fier, lapte; 

b. miere, aur, făină, fier, curaj; 

           c. miere, aur, ochelari, cenuşă, lapte. 

II.  

Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte A dacă afirmaţia este adevărată, sau încercuieşte F 

dacă afirmaţia este falsă.                                                                                                                         (10 p)  

 

A             F        Textul explicativ oferă informații care au rolul de a clarifica, de a răspunde la o întrebare. 

A             F        Articolul de dicționar este un text explicativ. 

III.                                                                                                                                                (30 p) 

     Te numești Narcis/Narcisa și ai primit în dar de la părinții tăi un animal de companie.  

   Redactează o scrisoare, de cel puțin 150 de cuvinte, adresată bunicii tale, în care să-i prezinți  experiența 

împrietenirii tale cu acest animal și care să cuprindă o secvență narativă și una descriptivă.  

   Data redactării scrisorii este 19 martie 2021, iar localitatea, Timișoara. 

 

 

   SUCCES! Se acordă 10 puncte din oficiu. 


