
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Profesor: Szatmari Diana 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta 

Anul scolar:  

Disciplina Limba si literatura română 

Clasa a IX- a 

 

Numele şi prenumele elevului: ......................................................................................                                                                  

 

1 Pentru  rezolvarea  corectă  a  tuturor  cerinţelor  din  Partea  I  şi  din  Partea  a  

II-a  se  acordă  90  de puncte.  

2 Din oficiu se acordă 10 puncte.  

3 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  

  

PARTEA  I  (60 de puncte)         

Citeşte textul: 

 “Seceta a ucis orice boare de vânt. 

Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.  

A rămas cerul fierbinte şi gol. 

Ciuturile scot din fântână nămol. 

Peste păduri tot mai des focuri, focuri, 

Dansează sălbatice, satanice jocuri.” 

(Nicolae Labiş, Moartea căprioarei)  

 

Redactează răspunsuri  pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

A. 

1. Notează sinonimele următoarelor cuvinte:          4puncte                                                                            

fierbinte =………………………;                   satanice = …………………………………… 

2. În cuvintele boare, fierbinte, soarele, ciuturile, dansează există:   2puncte 

a. 3 diftongi                 b. 2 diftongi                 c. 4 diftongi                                  

3. Precizează două expresii/locuțiuni care să conțină cuvântul pământ.  4puncte 

4. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele curs și joc să aibă alte sensuri decât cel din text. 

           4puncte 

5. Precizează două motive literare care apar în text.     2puncte 



6. Extrage din text două figuri de stil diferite și explică semnificația acestora. 4puncte 

7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din enunţul:          10puncte 

Seceta a ucis orice boare de vânt.                                                                                                  

8. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor de la cerința 7.                10puncte 

B.  

1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greșelile de orice natură:                                           

Mi-ai adus cartea care ţiam cerut-o ori te-ai făcut că uiţi? Mi-ar place să nu fi atât de încăpăţânat şi 

să îmi prezinţi romanul cu happy-end fericit.      10puncte 

 

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte:                                                                     

crează – creează, vei sti – vei stii, să aibă – să aibe, nu se merită – nu merită, va tace – va tăcea 

           10puncte 

PARTEA  a II –a   (30 de puncte)                                  

Realizaţi o compunere, de 15 – 20 de rânduri, în care să vă prezentaţi pe voi înşivă. În realizarea 

compunerii veţi avea în vedere următoarele: calităţi, defecte, pasiuni, familie, sentimente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


