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                                                                  TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii . Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 
puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Subiectul  I                                                                                                                          _____                (48  de puncte)
Scrie după dictare:                                                                                                                                                  6  puncte
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Citește cu atenţie textul:
”A fost odată ca niciodată etc.
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil. Se topea d-a-n

picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş, de să-l vezi

şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi
Miazănoapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o
ţinură minte cât trăiră.

Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea
groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genuchi şi-i zise:

- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit. Eu văz că tu ai să ajungi om
mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale.”

( Petre Ispirescu, Aleodor Imparat)
Scrie răspunsul pentru fiecare cerință de mai jos:
A  
 1.Incercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                                          4 puncte

Cuvântul bătrâneţe din structura la vreme de bătrâneţe s-a format prin derivare cu:
a. Prefix            b. Sufix       c. Atât prefix cât și sufix

2. Găsește antonime potrivite pentru cuvintele:                                                                                                          4 puncte
niciodată_______________, veselia________________, creștea______________isteț___________________, 



3.Desparte în silabe următoarele cuvinte :                                                                                                                  4 puncte
împărat ______________,   miazăzi______________, iscusit____________, luă______________

4.Explică folosirea liniei de dialog din secvența: - Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă.                              4 puncte
__________________________________________________________________________________________________
5.Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică și cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text menționate
în coloana din stânga.                                                                                                                                                  6 puncte

Valoare morfologică cazul
el
petrecerile
groapei 
  

6.   Construieşte două enunţuri  în care substantivul împărat să aibă funcţia sintactică de atribut, respectiv de complement
                                                                                                                                                                                      4 puncte
_________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
B.
Menţioneaza două personaje care apar în text:                                                                                                            4 puncte
__________________________________________________________________________________________________

2. Transcrie o repetiţie din textul dat.                                                                                                                          4 puncte
__________________________________________________________________________________________________

3. Precizeaza sensul expresiei ajunsese la cărunteţe .                                                                                                 4 puncte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Menționează două elemente specifice basmului.                                                                                                     4 puncte

__________________________________________________________________________________________________

Subiectul al  II-lea                                                                                                                                                   30  puncte
Redactează o compunere de 8- 10 rânduri  în care să folosesti 5 cuvinte alese de tine din textul dat pentru 

rezolvarea cerințelor. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvinte alese: 1. ---------------------  2. -------------------------- 3.------------------------- 4. -------------------------- 5.--------------
                                             -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuație și de 
exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate).


