
 

TEST DE EVALUARE– LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa a VII-a  

Vlad Gabriel 

Colegiul Național „Emil Botta”- Adjud 

Se dă textul: 

„Mihai(împiedicându-se de unul dintre scaune): -Iar? (Pipăie pânza scaunului) Iar le-a 

             lăsatără afară? (Iritat) Ude! Ude leoarcă! (Se plimbă nervos pe terasă). Ieri am 

             atenționat-o pe slujnică să nu mai lase scaunele afară! 

Ștefan (coboară scările leneș. Este indiferent la spusele lui Mihai): -Bună ziua!  

Mihai (curios): -Te sculași? Bună dimineața! 

Ștefan (indiferent): -Da. 

Mihai: -Ăsta este scaunul dumitale, domnule? 

Ștefan: -Da. După cum se observă. 

Mihai: -L-ai dus asară în vilă?  

Ștefan: -Exact. 

Mihai: -Dar pe astea de ce le-ai lăsatără afară? Nu puteai să le iei și pe astea?  

Ștefan: -Mi-era lene. (Cască) Dar ce te interesează? 

Mihai (agitat): -Zic și eu, că numai asta a lipsit. Joi am reparat aparatul de radio, care era 

            stricat. Trei ore am stat noaptea de am înșurubat la el. 

Ștefan (indiferent): -Da, și?  

Mihai: -Nenorocenia este că sunt ude scaunele! (Nemulțumit) Cum mai stau pe terasă?” 

(„Jocul de-a vacanța”, de Mihail Sebastian) 

Cerințe: 

A. – 45 de puncte 

6p – 1. Oferă sinonimele contextuale ale cuvintelor iritat și se observă. 

6p – 2. Oferă câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor nervos și curios. 

6p – 3. Explică rolul semnelor de punctuație din secvența: „Ăsta este scaunul dumitale,  

            domnule?” 

6p – 4. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin derivare și a unui cuvânt obținut  

             prin compunere: „Numai asta lipsește! Azi-noapte am stat de-am înșurubat la radio.” 

6p – 5. Selectează cuvintele care conțin hiat din secvența: „Zău! Fiecare lampă am   

            controlat-o.  Ce-i fi având dumneata cu nenorocitul de radio?” 

6p – 6. Identifică două cuvinte cu o formă învechită, neacceptată de DOOM2 și oferă forma lor  

            literară. 



6p – 7. Transcrie din textul-suport un indice/reper spațial și unul temporal. 

3p – 8. Precizează, într-un enunț motivul nemulțumirii lui Mihai. 

B. – 45 de puncte 

Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi faptul că textul-

suport aparține genului dramatic. Vei avea în vedere: 

5p – să oferi definiția genului dramatic și două trăsături definitorii ale acestui gen; 

30p – să prezinți detaliat două trăsături ale genului dramatic,valorificând textul-suport; 

8p – să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

2p- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

Notă: Toate cerințele sunt obligatorii. Timp de lucru 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Atenție! Răspunsurile la cerințele A. 1-8 vor fi oferite obligatoriu în enunțuri. 

 


