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T9 Teste de evaluare la limba și literatura română 

Simion

T9Testul nr. 9

Subiectul I  70 de puncte

Citește fi ecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde 
cerințelor formulate.

Textul 1

Crivățul de meazănoapte vâjie prin vijelie,
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie,
Valuri albe trec în zare, se așază-n lung troian,
Ca nisipurile dese din pustiul african.

Viscolul frământă lumea!... Lupii suri ies după pradă,
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă.
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiți de vânt.
Și răchițile se-ndoaie lovindu-se de pământ.

Zberăt, răget, țipet, vaiet, mii de glasuri spăimântate,
Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate,
Și-n departe se aude un nechez răsunător....
Noaptea cade, lupii urlă... Vai de cal și călător!

Fericit acel ce noaptea rătăcit în viscolire
Stă, aude-n câmp lătrare și zărește cu uimire
O căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind,
Unde dulcea ospeție îl întâmpină zâmbind!

Viscolul, de Vasile Alecsandri

Textul 2

Acest fenomen de risc este tratat separat din două motive mai impor-
tante: pe de o parte, el presupune și prezența unui câmp de presiune 
atmosfe rică ridicată, iar, pe de altă parte, reprezintă un fenomen foarte 
caracte ristic pentru areale destul de extinse de pe Glob, unele dintre ele 
foarte bine populate și cu un ridicat nivel de dezvoltare a economiei.
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Testul nr. 9 T9

Simion

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele 
date.

1. Transcrie defi niția viscolului din Dicționarul meteorologic. 2 puncte

2. Principalul factor de risc asociat viscolului este:
a) zăpada.
b) vântul puternic.
c) frigul puternic.
d) ploaia înghețată.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

3. Cele mai multe victime ale viscolului provin din rândul:
a) participanților la trafi cul aerian.
b) persoanelor fără adăpost.
c) participanților la trafi cul rutier.
d) persoanelor ce locuiesc în zone mai reci.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

4. În poezia Viscolul de Vasile Alecsandri se evidențiază tema:
a) iernii.
b) viscolului.
c) tristeții.
d) naturii.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte
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Sugestii de rezolvare – Testul nr. 2 T2

Gae

3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fi ecărui cuvânt indicat (de exemplu: 
Persoanele care ştiau că au obiceiul/cusurul să deoache, la întâlnire îi scuipau ori 
le făceau în frunte semnul crucii.)  2 x 2 puncte = 4 puncte

4. – câte 1 punct pentru transcrierea celor trei pronume (de exemplu: care, 
îi, le)  3 x 1 puncte = 3 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fi ecărui caz (de exemplu: care – nominativ, 
îi – acuzativ, le – dativ)  3 x 1 puncte = 3 puncte

5.  - 4 puncte pentru construirea unei fraze în care propoziția dată să fi e comple-
tivă directă (Exemplu: Am afl at că descântecul este o formulă magică în versuri.)

- 2 puncte pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală) 6 puncte

6. – câte 2 puncte pentru alcătuirea unei propoziții simple, în care substantivul 
„fântână” să aibă funcția sintactică de subiect (de exemplu: Fântâna a secat.) 
și a unei propoziții dezvoltate în care verbul „este” să aibă funcția sintactică de 
predicat verbal (de exemplu: Floarea este în vaza pictată de Maria.) 

2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 1 punct pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală) 

2 x 1 punct = 2 puncte

Atenție!
1. PROPOZIȚIA SIMPLĂ este alcătuită numai din subiect și predicat.
În PROPOZIȚIA DEZVOLTATĂ, pe lângă subiect și predicat, apar părți 

secundare de propoziție (complement, atribut, circumstanțial).

Nu confunda PROPOZIȚIA SIMPLĂ cu ENUNȚUL SIMPLU!
• Propoziția simplă este alcătuită numai din subiect și predicat, spre 

deosebire de enunțul simplu, care poate avea în componența lui și alte 
părți secundare de propoziție.

Nu confunda PROPOZIȚIA DEZVOLTATĂ cu ENUNȚUL COMPLEX!
• Propoziția dezvoltată este un enunț simplu (conține un singur predicat). 

Enunțul complex conține cel puțin două predicate, fi ind deci o frază.
2. Pentru ca verbul „este” să aibă funcție sintactică de predicat verbal, 

trebuie folosit cu valoare predicativă. 

Reține! 
Verbul „a fi ” este predicativ dacă, în enunț, capătă singur înțeles (sensul 

lui nu se obține cu ajutorul altor cuvinte). Poți verifi ca dacă are înțeles 
înlocuindu-l cu alte verbe predicative: a se afl a, a exista, a se găsi, a costa, 
a trece, a veni, a proveni ș.a. Dacă înlocuirea este posibilă, înseamnă că 
valoarea lui este predicativă.
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T4 Bareme de evaluare și de notare

Gae

– câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat – 
2 puncte; simpla precizare a asemănării/a deosebirii – 1 punct 

2 x 2 puncte = 4 puncte
– respectarea normelor de ortografi e și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 

2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)  1 punct

 Poți compara textul-suport cu alte texte studiate la clasă sau citite de 
tine, ținând cont de mai multe aspecte, deoarece comparația se poate face 
din mai multe puncte de vedere. De pildă, textele pot avea idei comune, 
pot conține descrierea unui cadru asemănător, atmosfera generală poate 
fi  aceeași, vocile poetice se pot identifi ca – îndrăgostitul, artistul, copilul, 
adultul, idealistul etc., sentimentele transmise pot să coincidă.

Variantă de răspuns:  

Din textele Vis vegetal de Magda Isanos și Lacul de Mihai Eminescu se 
desprind semnifi cații despre o iubire dorită. În ambele creații literare, vocea lirică 
aparține unei fi ințe îndrăgostite, iar visul de împlinire a iubirii implică natura, care 
fi e preia trăirile îndrăgostitului și, umanizată, reacționează la suferința lui, ca în 
textul eminescian, fi e se arată vivace, capabilă de a se contopi cu fi ința umană 
pentru împlinirea iubirii, ca în poezia Vis vegetal. 

Totuși, spre deosebire de poezia Magdei Isanos, unde iubirea rămâne la 
stadiul de dorință, în Lacul, fi nalul aduce certitudinea că iubirea nu se împlinește, 
absența iubitei provocând dezamăgire și tristețe. 

B.

1. – câte 1 punct pentru precizarea numărului de sunete din fi ecare cuvânt 
(introduce – 9 sunete, închisă – 6 sunete) 2 x 1 punct = 2 puncte

Atenție!
În cuvântul închisă (în-chi-să), sunetul „i” este vocală, de aceea în silaba 

a doua există două sunete, nu unu.

2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c  2 puncte

3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fi ecărui cuvânt indicat (de exemplu: 
portretele, până atunci pictate în general din profi l sau surprinse în întregime, 
aveau o poziție/alură/ținută dinamică/vie.)  2 x 2 puncte = 4 puncte
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Sugestii de rezolvare – Testul nr. 5 T5

Gae

Sugestii de redactare

Pentru a redacta un text narativ, trebuie să ai în vedere câteva elemente 
specifi ce acestui tip de text.

•  Perspectiva narativă – pentru că narațiunea ta conține relatarea 
unei experiențe personale, este clar că nu poți povesti ceva ce ai trăit 
decât la persoana I.

•  Naratorul – alege o voce care să povestească întâmplările. Naratorul 
va fi  și personaj în textul tău. Pentru că tu ești cel care relatează o 
experiență personală, vei fi  atât narator, cât și personaj.

•  Firul narativ – creează acțiunea, respectând momentele subiectului 
(expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant și 
deznodământul). Pleacă de la întrebările ce și cum s-a petrecut? 
Răspunsurile te vor ajuta să-ți dezvolți subiectul compunerii. Ordo-
nează logic și cronologic evenimentele. Poți folosi cuvinte precum:
Apoi, Mai târziu, După aceea, În ziua aceea, În clipa următoare, După 
câteva minute, La un moment dat, În fi nal, În cele din urmă ș.a.

•  Spațiul și timpul – prezintă circumstanțele în care are loc eveni-
mentul. Precizează unde și când s-a petrecut întâmplarea pe care o 
povestești.

•  Personajele – spune cine participă la acțiune. Poți fi  sigurul personaj 
al textului, însă pot să apară și altele.

Variantă de răspuns:  

În ziua aceea, după ce am returnat cele trei volume la bibliotecă, am intrat singur 
printre raioane să-mi caut materialele de care aveam nevoie pentru proiectul la 
biologie. La secțiunea de știință, rafturile erau doldora de cărți, ordonate după 
numele autorilor, după ani și după titluri. Cu toate astea, nu era ușor să găsești 
cartea de care aveai nevoie. Trebuia să stai ore în șir, să le dai jos de pe rafturi, 
să le răsfoiești, apoi să alegi ce îți e de folos. Eu aveam nevoie de o enciclopedie, 
care să-mi ofere informații despre structura și funcțiile pielii. 

La un moment dat, pe raftul cel mai de sus, am zărit o carte cu coperte groase, 
care strălucea printre atâtea cărți vechi, neatrăgătoare. Cum am văzut-o, știam 
că avea să fi e exact ceea ce căutam. Când am deschis-o, am fost imediat cucerit 
de grafi ca ei. Găsisem acolo o mulțime de fotografi i cu anatomia pielii. Desenele 
erau atât de bine realizate, încât creau o imagine verosimilă a corpului uman. 
Culorile erau fi e aprinse, ca să surprindă componente importante, fi e discrete ca 
să sugereze naturalul. Eram peste măsură de încântat de ceea ce găsisem și 
devenisem convins că aveam să realizez un proiect bine documentat.


