
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2019-2020 
Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VIII-a 

Numele şi prenumele elevului: ___________________________ 
Data susţinerii testului: _____________________ 
Prof. Pop - Cozac Sorina 
Şcoala Gimnaziala " Lucian Blaga" Jibou 
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea 
întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I 
Citeşte textul: 

Din asfinţit, de peste munte, 
Răsfrângeri roşii de amurg 
Se sfarmă-n licăriri mărunte 
Şi-n Dunărea umbrită curg. 

Dar unda tulbure le-ngroapă 
Când, sub răchitele din vale, 
De-abia mai tremură pe apă 
Ca nişte coji de portocală. 

(48 de puncte) 

Şi parcă zugrăvit anume, 
Îşi culcă umbra până-n mal 
Ostrovul izolat de lume 
Ca un castel medieval. 

 

(George Topârceanu, Pastel) 

 
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, pornind de la textul dat. 

A. 
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Cuvântul răsfrângeri, din versul Răsfrângeri roşii de amurg, s-a format prin: 
    a. compunere.b. conversiune.c. derivare. 

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 

as-fin-ţit / a-sfin-ţit 
pes-te / pe-ste 
os-tro-vul / o-stro-vul 

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa Şi-n Dunărea umbrită curg. 

6 puncte 

6 puncte 

6 puncte 

_______________________________________________________________________________ 



Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de 
exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate). 

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text 
menţionate în coloana din stânga.                                                                                                            6 puncte 

Valoarea morfologică 

munte 

răsfrângeri 

izolat 

Cazul 

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul munte să aibă funcţia sintactică de atribut substantival genitival. 
                                                                                                                                                                  6 puncte 
__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
B. 
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte 

         Măsura versurilor Se sfarmă-n licăriri mărunte / Şi-n Dunărea umbrită curg, din prima strofă, 
este de : 
a. 9/8 silabe 
b. 10/9 silabe 
c. 11/10 silabe 

2. Transcrie o comparaţie din textul dat. 
6 puncte 

__________________________________________________________________________________ 

3. Explică, în 3-5 rânduri (30–40 de cuvinte), relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. 6 puncte 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din  
textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 
Cuvinte selectate: ___________, ______________, _____________, _____________, _____________ 

 
_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

PARTEA a II-a (30 de puncte) 



  

 

  Evaluare iniţială 

Limba şi Literatura Română 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

CLASA a VIII a  

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

 

 
    Competenţe 
 
 
 
Conţinuturi 1.4 2.2 3.4 3.3 4.1. 4.4 

 

 

Silaba X X     

 

 

 

Sensul unor 
cuvinte în 

diferite 
contexte  X  X  X 

 

 

 

 

 

Figuri de stil 
(personificare, 

comparaţie, 
enumeraţie, 

repetiţie, 
epitet)    X X  

 

 

 

 

 

 

 

Părţi de 
vorbire şi 
categorii 

gramaticale 
specifice 
acestora X  X    

 

 

 

 

 

 

 

Scriere 
imaginativă  X   X X 

 

 

 

 

 


