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Prof. Catană Raluca-Ionela 

Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu”, Focșani 

 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a IX-a 

 

•   Din oficiu se acordă 10 puncte.  

  

PARTEA  I           (60 de puncte)                                                                                                    

  

  Citește cu atenție textul: 

 

Ștefan: Ziceai ,,Vrei să începem un joc”. Sigur că vreau, dar nu vezi că jocul meu e nou, și că al 

vostru e vechi, bătrân și trist. 

Corina: Și cum se cheamă jocul dumitale? 

Ștefan: Are mai multe nume, dar dumneata ești o fată cinică și ai să râzi. 

Corina: Și ți-e frică de râsul meu? 

Ștefan: Nu. Se cheamă jocul de-a vacanța. Și se mai cheamă jocul de-a uitarea. Și s-ar mai 

putea chema jocul de-a fericirea. 

Corina: Ai dreptate. E un nume puțin comic. Totuși, n-am să râd….Și e greu jocul acesta? 

Ștefan: A! Sigur că da. E un lucru complicat fericirea. Trebuie învățat cu răbdare, cu 

metodă…Acasă, la București, n-am timp.[…] Aici însă, aici sunt absolut decis să fiu fericit. Cu 

orice preț. Cu brutalitate, dacă nu se poate altfel. Cu grosolănie, după cum ai văzut. Vezi 

șezlongul ăsta? Eu sunt un om care unsprezece luni pe an cedez locul femeilor. Ei bine, (cu 

vitejie), scaunul acesta nu-l voi ceda. 

Corina: Ești feroce. 

Ștefan: Nu râde. E foarte grav ce-ți spun. Ți se pare puțin lucru un șezlong? Vai, cum te înșeli. E 

prima treaptă spre lene, e prima treaptă spre fericire. (Privește șezlongul cu afecțiune, aproape 

cu emoție și, vorbind, îl mângâie.) 
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                                                   (Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța)

A. 

1. Notează sinonimele cuvintelor cedez , brutalitate.                           8 puncte   

 

2. Precizează o temă și un motiv literar identificate în text.                 8 puncte 

 

3. Transcrie, din textul citat, un cuvânt cu sens propriu și unul cu sens figurat.        8 puncte 

 

4.  Susține, prin două argumente, apartenența textului dat la genul dramatic.           8 puncte 

 

5.  Indică două mijloace de caracterizare a personajului Ștefan, folosind exemple din fragmentul 

citat.  8p  

                                                                                                           

B. 

1. Explică rolul semnelor de ortografie și de punctuație din secvența: - Ei bine, (cu vitejie) 

scaunul acesta nu-l voi ceda.                                                                                                                  

10 puncte  

 

2. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor: ,, jocul dumitale”.      

  10 puncte 

 

PARTEA a II-a          ____________                                                                    (30 de puncte)   

                                                          

 Redactează o compunere, de 150 – 200 de cuvinte (15 - 20 de rânduri), în care să-ţi 

exprimi opinia despre importanța jocului în copilărie, având în vedere mesajul textului următor: 

 

  Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale. Sufletul și inteligența devin 

mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el crește și atât; trebuie să spunem că el se 

dezvoltă prin joc. 

                                                                                                        (Jean Chateau, Copilul și joaca) 


