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Test de evaluare-clasa a VII a. Unitatea 1 – Călătorie în necunoscut 

 

Citește fragmentul de mai jos și rezolvă apoi cerințele: 

 

Calea Moșilor e lungă, ba e lată. Calea Moșilor e cea mai frumoasă stradă pe care am întâlnit-

o, pentru că vom locui aici. Se întinde de la bulevardul Republicii până la magazinul Bucur 

Obor, care este atât de înalt, încât uneori acoperă până și soarele. Și blocurile noastre vor fi 

înalte însă acum sunt în construcție. La parterul lor vor fi magazine, iar pe mijlocul străzii va 

trece tramvaiul 21.  

Acum, noi locuim împreună cu bunicuța, pe strada Știrbei-Vodă, într-un bloc dărăpănat. 

Anton spune că blocul a prins multe cutremure, iar la următorul mare o să cadă. Lui Anton îi e 

frică să mai stea aici. Și mamei îi e frică de bunica. Așa că trebuie să ne mutăm pe Calea 

Moșilor, într-un apartament nou, dar al nostru. 

Merg împreună cu Anton ca să vizităm șantierul. Peste tot sunt schele care înalță blocurile. 

Și mai sunt și oameni care mișună ca furnicuțele. Ei sunt muncitorii care construiesc. 

Eu și Anton sărim peste gropi și peste mormane de pietriș. 

‒ Dacă treaba merge bine, până la toamnă ne mutăm... 

‒ De ce se cheamă Calea Moșilor, întreb eu. Pentru că aici or să stea mulți moși? 

‒ N-are nicio legătură cu moșii, râde Anton. Aici era o stradă veche, care a fost demolată. 

Mergea la piața de la Obor, care se numea Târgul Moșilor, pentru că se ținea de Moși. Îți mai 

aduci aminte tu astă-primăvară, o Babă pe 3 martie? 

‒ Da. Și a fost soare. Mama a zis că-s o fetiță bună. 

‒ Așa... deci știi cum e cu... Babele! În martie, după ce se termină cu Babele, vin Moșii... Iar 

târgul ăla de care îți spuneam, acolo, la Obor, avea loc numai atunci... de Moși! Acum înțelegi? 

Nu prea. Mă uit la blocul mare, care se cheamă Bucur Obor, și mă aștept ca toate ferestrele 

să se deschidă și din spatele lor să răsară niște moși care să se holbeze la noi. Ce caută ăștia doi, 

un tată tânăr și un copil, la noi, pe Calea Moșilor!  

(Adina Popescu, adaptat după Povestiri de pe Calea Moșilor) 

 



A.           60 de puncte 

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al locuțiunilor subliniate: îți mai 

aduci aminte; avea loc.         6 puncte 

2. Scrie 6 cuvinte din familia lexicală a cuvântului tânăr.     6 puncte 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: construcție, cutremure, șantierul.6 puncte 

4. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din structurile: peste mormane de pietriș; 

care se numea Târgul Moșilor.        6 puncte 

5. Transcrie din textul dat două diminutive.      6 puncte 

6. Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează ce raport există între acestea și 

valoarea morfologică a cuvântului subliniat: La parterul lor vor fi magazine, iar pe mijlocul 

străzii va trece tramvaiul 21.         6 puncte 

7. Construiește o frază în care să ai două propoziții aflate în raport de coordonare prin 

juxtapunere.           6 puncte 

8. Indică un reper spațial și unul temporal din textul dat.     6 puncte 

9. Precizează tipul de narator din textul dat, argumentând cu exemple.   6 puncte 

10. Explică, în 30-50 de cuvinte, de ce crezi că fetița este nedumerită în privința celor două 

noțiuni – moși și Moși.         6 puncte 

 

B.           30 de puncte 

Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau 

imaginară petrecută în timpul unei plimbări pe un bulevard renumit din orașul tău.  

16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 

- să descrii cadrul în care se desfășoară întâmplările; 

- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

 

Redactare – 14 puncte (unitatea compoziției – 2 p; coerența textului – 2 p; registrul de 

comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuația – 3 

p; așezarea corectă a textului în pagină – 1 p; lizibilitatea – 1 p) 

 


