
  PROF. TICLE  CODRUTA 

SCOALA   GIMNAZIALA  ,,GH.LAZAR ,, ZALAU 

TESTE  DE  EVALUARE  

        - clasa a VIII -a 
  
 Se dă textul: 
 
”Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, 
Părăsit-au a lor cuiburi şi-au fugit de zile rele; 
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, 
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. 
 
Vesele verde câmpie acu-i tristă, veştejită 
Lunca bătută de bruma acum pare ruginită; 
Frunzele-i cad, zbor în aer şi de crengi se dezlipesc 
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. 
 
Din tuspatru părţi a lumii se ridică-nalt pe ceruri, 
Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri. 
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori 
Trece-un card de  corbi iernatici prin văzduh croncănitori. 
 
Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare! 
Vântul şuieră prin hornuri răspândind înfiorare. 
Boii rag, caii nechează, câinii latră la un loc, 
Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.” 
 
        (Vasile Alecsandri, Sfârşit de toamnă) 
 
 

 
1. Identifică în text 2 cuvinte formate prin derivare (unul cu sufix şi unul cu prefix) şi un cuvânt                  
      format prin conversiune.             6 puncte 
2. Precizează rolul virgulei din versul “Boii rag, caii nechează, câinii latră  la un loc.”      6 
puncte 
3. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte: rele, dor, se ridică.        6 puncte 
4. Selectează două figuri de stil diferite şi numeşte-le.         6 puncte 
5. Prezintă, pe scurt, semnificatia titlului poeziei.                 6 puncte 
6. Argumentează în 4-5 rânduri că modul de expunere predominant în text este descrierea.  6 puncte 
7. Precizează rima şi măsura versurilor din prima strofă.          6 puncte 
8. Găseşte în text o imagine vizuală şi o imagine auditivă.          6 puncte 
9. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: noastre, cocostârci,                 
jalnic.                                                                                                                                        6 puncte 
10. Dezvoltă într-o compunere de 15 rânduri că textul de mai sus este un pastel.               26 puncte 
 
 

Se acordă 10 puncte pentru redactare şi 10 puncte din oficiu. 

 



 

II. 

 Se dă textul:. 

Vara s-a dus… 
Palid, şi fără vlagă, moare 
Colo-n apus, 
Mâhnitul soare… 

Pustii sunt toate… 
Când vine toamna cu vălu-i alb de brumă, 
Holdele-s moarte, 
Pădurea-i goală, izvoru-n maluri jalnic sună… 

S-a stins farmecul nopţii… 
Nu mai răsare luna-n taină… 
S-au îmbrăcat natura-ntreagă… cu-a morţii 
Neagră haină… 
 
        (Toamna – Dimitrie Anghel) 
 

 
1. Transcrie din 2 cuvinte folosite cu sens figurat.        6 puncte 
2. Numeşte 3 termeni care fac parte din familia lexicală a cuvântului pustiu.   6 puncte 
3. Explică rolul punctelor de suspensie din primul vers.                                   6 puncte 
4. Transcrie din textul de mai sus trei structuri specifice descrierii.                 6 puncte 
5. Transcrie din text doua figure de stil diferite.                                               6 puncte 
6. Precizează măsura şi rima primei strofe.                                                      6 puncte 
7. Explică în 5 rânduri semnificaţia titlului.                   6 puncte 
8. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul jalnic să aibă o altă valoare morfologică decât cea din 
text.                                 6 puncte
   
9. Precizează funcţia sintactică şi cazul următoarelor cuvinte din text: pustii, goală, nopţii.
              6 
puncte 
10. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre 
semnificaţiile poeziei.          26 
puncte 
 
 
 
 
Se acordă 10 puncte pentru redactare şi 10 puncte din oficiu. 

 
 
 
 
 



III. 
 
 
 Se dă textul: 
 
Ce zarvă e în lumea porumbilor în zori, 
Şi câtă bucurie în jurul casei voastre: 
Priveşte, vin păunii cu crestele albastre 
Şi cozile învoalte ca un ghiveci de flori 
. 
Şi-n urma lor, curate şi lucii ca zăpada, 
Păşind pe cărăruia cu albe romăniţe, 
Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe, 
Că de-atât alb, deodată s-a-nveselit ograda. 
 
Şi s-a trezit măgarul zbierând duios la soare, 
Vroind să spună parcă ce vede şi-nţelege; 
Dar trist îşi pleacă fruntea ca Midas, vechiul rege, 
Văzând albasta-i umbră culcată la picioare. 
 
        (Pastel – Dimitrie Anghel) 
 
 
 

 
1. Precizează rima şi măsura poeziei.       6     
puncte 
2. Identifică în text două figure de stil diferite şi numeşte-le.    6 
puncte  3. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu conţinutul textului citat.  
 6 puncte  4. Indică două caracteristici ale operei lirice care pot fi identificate în text.
         6   puncte    5. Precizează rolul cratimelor din versul Că de-atât alb, deodată s-a-
nveselit ograda. 6 puncte  6. Comentează în 3-5 rânduri semnificaţia titlului. 
     6 puncte  7. Precizează 2 argumente care să justifice că 
în textul dat modul de expunere predominant este descrierea.    
       6  puncte 8. Precizează valoarea 
morfologică a următoarelor cuvinte: ce (ce zarvă), voastre, culcată.  
                         6    
puncte 
9. Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: porumbilor, de flori, ce (ce vede).  6 
puncte 10. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre 
semnificaţiile poeziei          
            26 puncte 

 

 

Se acordă 10 puncte pentru redactare şi 10 puncte din oficiu. 

 



 

IV. 

 Se dă textul: 

Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet, 
Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii, 
Înveşmîntaţi în haine albe se clatină în faţa lunii, 
Stînd gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. 
 
Se cată ram cu ram, se-nchină, şi-n urmă iarăşi vin la loc, 
Cochetării şi graţii albe, şi roze gesturi, dulci arome, 
Împrăştie în aer, danţul acesta ritmic de fantome, 
Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. 
 
Ce e de spumă, sus pe ramuri, se face jos de catifea, 
Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele 
Zvîrlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele, 
În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. 
 
Pe gura scorburilor vîntul plecat a deşteptat un cînt, 
Şi-nvoalte mîneci horbotate se-ntind uşoare să salute 
Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute, 
Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pîn’ la pămînt. 
Ghirlănzi de flori îi leagă-n treacăt şi-un arc sub fiecare ram 
Bolteşte-albastre perspective, sub care alte cete ninse 
Coboară pe pămînt din ceruri, venind cu candele aprinse 
Să facă şi mai albă noaptea acestui alb epitalam. 
 
Aşa-s în clipa asta toate, dar mîine albii cavaleri, 
Despodobiţi de-atîtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii, 
Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii, zarzării şi prunii, 
Banalii pomi din faţa casei, ce-i ştiu de-atîtea primăveri. 

        (Balul pomilor – Dimitrie Anghel) 
 
 
 

1. Identifică în text 3 figuri de stil diferite şi arată semnificaţia lor.     6 
puncte 
2. Precizează sinonimele următoarelor cuvinte: se-nchină,fantome,candele.  6 
puncte 
3. Transcrie din text 3 structuri specifice descrierii.      6 
puncte 
4. Identifică în text 2 imagini artistice diferite.      6 
puncte 
5. Menţionează 3 termeni din familia lexicală a cuvântului a simţi.   6 puncte 
6. Explică rolul cratimei din structura aşa-s .      6 
puncte 
7. Identifică în text 3 cuvinte folosite cu sens figurat.     6 
puncte 
8. Exprimă-ţi opinia în 4-5 rânduri despre semnificaţia titlului.    6 



puncte 
9. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: abia, acesta 
(dansul  
acesta),  de flori ( ghirlănzi de flori), toate (aşa-s în clipa asta toate).    6 
puncte 
10. Identifică în text 3 cuvinte derivate.                                                           6 puncte 
11. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să evidenţiezi semnificaţiile poeziei citate.                       
                                 20 
puncte 
 
 
Se acordă 10 puncte pentru redactare şi 10 puncte din oficiu 

 


