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Nume şi prenume: __________________________ 

Data: _____________________ 

 

 

Test de evaluare  

Limba şi literatura română 
 

 Citește cu atenție textul, apoi rezolvă exercițiile: 
 

✓      Un șoarece înfumurat de la oraș veni în vizită la un umil șoarece de câmp. Acesta locuia 

la marginea unui lan și își ospătă musafirul cu ce avea la îndemână: câteva boabe uscate de 

grâu și de mazăre. Șoarecele cel înfumurat ronțăi ce ronțăi la ele și spuse:  

     – Din această cauză arăți tu atât de pricăjit, fiindcă trăiești în sărăcie. Să vii pe la mine, ca 

să vezi cum trăim noi la oraș!  

     După un timp, șoarecele de câmp veni în vizită la prietenul lui de la oraș.  Așteptară 

amândoi sub dușumele lustruite, lângă tocul ușii, până când veni noaptea. Oamenii au cinat 

și s-au retras. Șoarecele cel înfumurat își introduse oaspetele în sufragerie printr-o 

deschizătură mică din dușumea și amândoi se urcară pe masă.  

     Șoarecele de câmp nu văzuse de când se știa asemenea bunătăți și nu se hotăra din care să 

guste mai întâi. El spuse încântat:  

      – Ai dreptate, traiul nostru este sărăcăcios. Am să vin să locuiesc și eu la oraș.  
➢     Abia rosti aceste cuvinte, că masa se cutremură, un om dădu buzna în sufragerie și se 

porni să prindă șoarecii. Abia izbutiră cei doi să se facă nevăzuți în deschizătura din 

dușumea.  

      – Tot mai bun este traiul meu, spuse după asta șoarecele de câmp. Deși n-am bucate alese, 

n-am trecut niciodată prin astfel de spaime.  
(Șoarecele de rând și șoarecele de oraș, după Lev Tolstoi)  

 

 

1. Completează enunţurile cu informaţii din text: 6p 
a. Șoarecele înfumurat l-a invitat pe șoarecele de câmp pe la el fiindcă _______________ 

_____________________________________________________________________  

b. Șoarecele de câmp ar fi dorit să se mute la oraș deoarece ________________________ 

______________________________________________________________________  

c. Cei doi șoricei s-au speriat din cauza ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2. Scrie cuvinte cu sens opus celor date. 6p

înfumurat – _____________________  

prietenul – _____________________  

uscate – _____________________  

noaptea – _____________________  

să vin – _____________________  

niciodată – _____________________  

  
2.  Scrie trei propoziții în care cuvântul toc să aibă înțeles diferit de cel din text. 6p 
❖ _________________________________________________________________ 

❖ _________________________________________________________________ 

❖ _________________________________________________________________ 

 

3. Scrie în casete trăsături ale şoarecelui de câmp. 4p 
       

 

 

 

4. Scrie ideile principale corespunzătoare celor trei fragmente marcate pe text. 6p 
✓ ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

➢ ____________________________________________________________________ 

 

5. Transcrie textul următor corectând greșelile: 20p 

la chemat tata pe răducu lângă mingea spartă și ia spus să știi băiete că greșala recunoscută e 

pe jumătate iertată 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Completează tabelul de mai jos cu cuvinte din textul dat. 12p 

Substantive Adjective Verbe 

   

   

   

   

7. Alcătuieşte o propoziţie în care subiectul să fie un pronume personal, apoi 

analizează predicatul acelei propoziţii. 6p 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Ce părere ai despre viaţa şoarecelui de oraş? Motivează. 4p 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



9. Imaginează-ţi că eşti plecat/ă în vacanţă şi vrei să-i povesteşti unui coleg o 

întâmplare amuzantă care s-a petrecut de curând. Scrie-i un scurt e-mail pentru  

a-i relata întâmplările. 20p 

Către: __________________________________________ 

Subiect: ________________________________________ 

Text: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Cum ţi s-a părut acest test? _________________________ 

 

Ce punctaj ţi-ai acorda? _________________ 

 

 

10 p oficiu 


