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TEST INIŢIAL NR. 1 

 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
• Citeşte cu atenţie textul următor: 

Pe urmă-am dat de toporaşi lâng-un stejar, 
erau aşa de-albaştri, delicaţi – 
ca nişte firimituri de cer lăsate-n dar 
de primăvară, printre pomii întunecaţi. 
 
M-am aplecat cu inima bătând, 
Dar cum era să-i rup, nici eu nu ştiu 

De ce şi cum, dar mi-a venit în gând 
Că pentru ei paharu-i un sicriu. 
 
Şi m-am întors spre casă mai agale, 
c-o oboseală fericită-n paşi, 
iar dacă mâinile-mi erau goale, 
în schimb aveam în suflet toporaşi. 

(Magda Isanos, Toporaşi) 
 

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

A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă tu 
crezi că este falsă). 

a) A / F Sinonimul cuvântului agale din text este alene.  
b) A / F Antonimul cuvântului m-am aplecat este m-am înclinat.      (6 puncte) 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
• În cuvintele din versul Dar cum era să-i rup, nici eu nu ştiu, există: 
a) doi diftongi;  b) doi diftongi şi un hiat; c) trei diftongi şi un triftong.  

 

• Ambele cuvinte din serie sunt părţi de vorbire neflexibile:  
a) de, un;     b) mai, printre;    c) ei, în.             (6 puncte) 

 

3. Scrie, pe spaţiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt subliniat în textul de mai sus, 
litera corespunzătoare din a doua coloană: 

a) verb predicativ 
.........  erau     b) pronume personal 
.........  o       c) verb copulativ 
.........  aveam d) articol nehotărât (6 puncte) 

 

4. În strofa a doua din text, valorile morfologice ale cuvântului -i sunt, pe rând:  
 

....................................................................................................................  (6 puncte) 
 

5. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunţul: Şi m-am întors 
spre casă mai agale/ c-o oboseală fericită-n paşi.           (6 puncte) 

 

...................................................................................................................................... 

Teste iniţiale 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 6  Gramatică – clasa a VII-a

B. 6. Menţionează felul rimei din poezia citată şi măsura primului vers.  (6 puncte) 
...................................................................................................................................... 

 

7. Selectează, din prima strofă a textului citat, un epitet şi o comparaţie. (6 puncte) 
...................................................................................................................................... 

 

8. Numeşte un sentiment pe care-l sugerează textul dat. (6 puncte) 
 

...................................................................................................................................... 
 

9. Transcrie, din textul dat, un vers în care sunt descrişi toporaşii.  (6 puncte) 
 

...................................................................................................................................... 
 

10. Explică, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), semnificaţia versurilor:  
 Iar dacă mâinile-mi erau goale/ în schimb aveam în suflet toporaşi. (6 puncte) 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 
SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)  

Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să povesteşti o întâmplare reală sau ima-
ginară, petrecută în vacanţă.  

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

• Vei primi 16 puncte pentru conţinut şi 14 puncte pentru redactare. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. EDITURA P
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FIŞA NR. 1 
FRAZA: COORDONAREA PRIN JUXTAPUNERE ŞI PRIN JONCŢIUNE.  
CONJUNCŢIILE COORDONATOARE 

 
1. Încercuieşte conjuncţiile coordonatoare. 

a) Tribuna n-o vedeam prea bine, dar auzeam galeria răcnind – puternic şi 
susţinut de partea lui Pencey.  (J.D. Salinger, De veghe în lanul de secară) 

b) Tot timpul drumului nu scosese un cuvânt, ci privise stăruitor pe geam.  
(Radu Tudoran, Toate pânzele sus!) 

 

2. Subliniază intrusul din seria: şi, dar, iar, pe, ori, sau, deci. 
 

3. Grupează cuvintele din seria următoare: aşadar, sus, deci, pentru, iar, de, ci, peste, 
ori, jos, şi, lângă, însă. 

a) prepoziţii  ................................................................................................................ 
b) adverbe  .................................................................................................................. 
c) conjuncţii  ...............................................................................................................  

 

4. Completează textul cu următoarele conjuncţii: iar, dar, şi.  
Nu era prea departe, .............. se lăsase frig al naibii .............. se mergea greu prin 

zăpadă, .............. valizele mă tot pocneau peste picioare.  
(J.D. Salinger, De veghe în lanul de secară) 

 

5. Construieşte câte un enunţ în care conjuncţia şi să lege:  
a) termenii unui subiect multiplu; 
............................................................................................................ 
b) termenii unui nume predicativ multiplu; 
............................................................................................................ 
c) două atribute; 
............................................................................................................ 
d) două complemente; 
............................................................................................................ 
e) două propoziţii. 
............................................................................................................ 

 

6. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor legate prin conjuncţia şi. 
Fiecare din aceste epave fusese o corabie cândva – cu etrava arcuită semeţ, cu 

catargele înalte şi zvelte ca brazii, fremătând, cu pânzele umflate în vânt –, brăzdase 
mări şi oceane, ducând mesajul vieţii omeneşti pe pământ.  

(Radu Tudoran, Toate pânzele sus!) 
a) ............................................           b) ............................................ 

Sintaxa. Fraza. Propoziţia 
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7. Pune virgulele în enunţurile următoare: 
El citeşte iar noi ascultăm. 
Am citit lecţia am învăţat-o dar nu mi-am rezolvat exerciţiile. 
Şi el şi ea învaţă. 
Nici el nici ea nu se supără. 

 

8. a) Subliniază predicatele, încercuieşte conjuncţiile şi delimitează propoziţiile din 
fraza următoare. 

Dar avem taine şi le purtăm cu noi – suferim, ne întristăm, plângem din pricina lor 
sau râdem şi ne bucurăm.  (Radu Tudoran, Toate pânzele sus!) 

b) Stabileşte tipul de coordonare dintre propoziţiile din frază.  
P1 şi P2 sunt coordonate prin joncţiune.  
P2 şi P3 ......................................................... 
P3 şi P4 ......................................................... 
P4 şi P5 ......................................................... 
P5 şi P6 ......................................................... 
P6 şi P7 ......................................................... 

 

9. a) Construieşte o frază alcătuită din trei propoziţii coordonate prin juxtapunere.  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
b) Construieşte o frază alcătuită din trei propoziţii coordonate prin joncţiune. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 

10. a) Subliniază predicatele din fraza următoare, încercuieşte conjuncţiile şi delimi-
tează propoziţiile. 

Sloiurile vin mugind şi se încalecă şi trosnesc, şi căpitanul aleargă pe punte, cu 
capul gol, scăldat de sudori, aburind ca un ceaun pus la fiert, şi strigă deznădăjduit.  

(Radu Tudoran, Toate pânzele sus!) 
b) Rescrie fraza, astfel încât toate propoziţiile să fie coordonate prin juxtapunere. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 

FIŞA NR. 2 
PROPOZIŢIA. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR (ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR) 

 
 
1. Menţionează felul propoziţiilor extrase din romanul De veghe în lanul de secară de 
J.D. Salinger. 
 După scopul 

comunicării 
După 

alcătuire 
După aspectul 

predicatului 
a) Tonul lui nu mai era ironic.    
b) ― Dă-mi haina, drăguţule!    
c) ― Ce părere ai despre toate astea, băiete?    
d) Am fost foarte fericit.    EDITURA P
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TEST STADIAL NR. 3 
 
Timpul de lucru este de 50 de minute. 

 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
• Citeşte cu atenţie textul următor: 

 

Într-amurgul unei frumoase zile de vară din anul 1839, amicii mei (...) şi eu 
coboram încet munţii Apenini care despart Toscana de văile Lombardiei. Un vânt 
uşor se ridicase, şi plăcuta lui dezmierdare ne trezea din apatia în care ne cufundase 
căldura nesuferită a atmosferei. Toate simţurile noastre se învioşeau sub înrâurirea 
acelui vânt răcoritor. Natura ni se părea mai veselă, seninul cerului mai limpede, 
cântările păsărilor mai dulci! (...)  

În curând am ajuns la satul Petra-Mala, ce se găseşte între Giogo, muntele cel mai 
nalt al lanţului de Apenini ce petrecusem, şi Filigare, hotarele Toscanei. Când am 
intrat în sat, noaptea căzuse şi stelele sclipeau vesel pe bolta cerească. 

Veturinul* nostru, adică stăpânul şi totodată vizitiul trăsurii cu care plecasem de 
la Florenţa, ne duse la cea mai bună locantă*; iar proprietarul acesteia, sinior 
Antonio, ne primi cu toată ceremonia măgulitoare care aţâţă şi măreşte galantomia 
călătorilor. (...) 

La masă, locantierul ne vorbi despre un vulcan ce s-ar fi aflând în apropierea 
satului şi pe care locuitorii din Petra-Mala îl numeau Monte di Fo (Munte de Foc). 
Ne-am hotărât îndată de a-l vizita, şi sinior Antonio, gata la poruncile noastre, ne-a şi 
găsit pe la vecinii lui trei zmei cu urechile lungi, înşeuaţi şi înfrâuaţi, precum se 
cuvenea la nişte alteţe. 

Ne suirăm călare fără-ntârziere, şi caravana noastră se porni la pas, cârmuită 
fiind de sinior Antonio şi urmărită de vro doi copilaşi din sat, care ţipând şi sărind cu 
picioarele goale pe pietrele străzilor, zădărau* zmeii noştri cu vergi subţiri; însă 
aceştia, fărʼa-i băga-n seamă, îşi urmau drumul foarte liniştiţi, întocmai ca nişte 
filozofi ce ar fi trecând cu fruntea senină printre necazurile lumii! 

Cărarea ce duce la Muntele de Foc şerpuieşte printre stânci fărâmate şi pe maluri 
de râpi adânci; şi fiindcă străinii s-ar putea primejdui pe jos, locuitorii din Petra-
Mala şi mai ales sinior Antonio au pentru trebuinţa călătorilor locomotive sigure, ce 
se numesc măgari în limba veche şi asini în cea nouă. Acest animal este trebuitor 
locuitorilor de munte ca şi cămila arabilor. Blând, supus la glasul stăpânului, el îl 
duce în spinare pe vârfurile cele mai nalte ale stâncilor, pe gurile celor mai adânci 
prăpăstii, fără a-l pune vreodată în pericol. Răbdarea lui nemărginită, caracterul său 
flegmatic* şi cumpănirea pasurilor sale sunt calităţi cunoscute şi care ar face din el o 
fiinţă perfectă, dacă el nu s-ar abate câteodată la un nărav omenesc, la îndărătnicie! (...) 

În fine, după o cale acrobatică prin tot soiul de rătăcănii*, ne-am găsit deodată 
lângă vulcan. 

Acest Munte de Foc este unul din fenomenele cele mai curioase ale naturii! Pe o 
suprafaţă de trei stânjeni (...) ard mii de limbi de foc ce seamănă a ieşi din pământ, pe EDITURA P
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mii de ţevi subţiri; şi, lucru de însemnat! acele pări* nu se ridică mai mult decât de o 
palmă şi au toate însuşirile parei acestui punci, care arde acum dinaintea noastră, 
colorul şi chiar parfumul ei; astfel, încât de ar sta cineva împotriva vântului şi ar 
răsufla duhoarea acelui foc, în curând s-ar îmbăta. 

(Vasile Alecsandri, Muntele de foc, în vol. Călătorie în Africa) 
* veturin (înv.) = birjar     * rătăcanie = groapă, şanţ săpat de ploaie 
* locantă (înv.) = han, birt    * flegmatic = calm, echilibrat, cu sânge rece 
* (a) zădărî = a întărâta, a provoca  * pară (pl. pare / pop. pări) = flacără 
 

• Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat: 
 

A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă tu 
crezi că este falsă). 

a) A / F  Propoziţia Un vânt uşor se ridicase. nu este asertivă, dezvoltată, afirmativă. 
b) A / F Prima conjuncţie din text leagă două propoziţii.  (6 puncte) 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
• Enunţul Acest Munte de Foc este unul din fenomenele cele mai curioase ale naturii! 

este: a) o frază;  b) o propoziţie simplă;  c) o propoziţie dezvoltată. 
• Propoziţiile din fragmentul Noaptea căzuse şi stelele sclipeau vesel pe bolta 

cerească. sunt coordonate prin:  
a) joncţiune;  b) juxtapunere;  c) joncţiune şi juxtapunere. (6 puncte) 

 

3. Scrie pe spaţiul punctat din dreptul fiecărui enunţ din prima coloană litera cores-
punzătoare din coloana a doua: 

...... Ne-am hotărât îndată de a-l vizita. A. frază formată din două propoziţii 
coordonate prin joncţiune 

...... Noaptea căzuse.  B. frază formată din două propoziţii 
coordonate prin juxtapunere 

...... Ne suirăm călare fără-ntârziere C. propoziţie simplă 
şi caravana noastră se porni la pas. 
 D. propoziţie dezvoltată (6 puncte) 
 

4. Părţile de vorbire marcate în al cincilea paragraf (însă şi printre) sunt ...................... 
şi ...................................... . (6 puncte) 

 

5. Continuă enunţul cu o propoziţie simplă, negativă, coordonată prin joncţiune:  
În fine, după o cale acrobatică prin tot soiul de rătăcănii, ne-am găsit deodată 

lângă vulcan ............................................................................................. . (6 puncte) 
 

B. 6. Formulează câte un enunţ în care să precizezi: 
a) cum se numeşte satul în care au poposit călătorii; 
...................................................................................................................................... 
b) unde este situat satul. 
................................................................................................................. (6 puncte) 
 EDITURA P
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7. Transcrie, din textul dat, un enunţ în care se spune despre ce le-a vorbit sinior 
Antonio călătorilor, când se aflau la masă.  

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

................................................................................................................. (6 puncte) 
 

8. Subliniază varianta corectă, justificând alegerea cu o secvenţă din text:  
• Uneori măgarul este / nu este un animal încăpăţânat.  
Justificare: 
......................................................................................................................................
.................................................................................................................. (6 puncte) 

 

9. Selectează, din primul paragraf al textului dat:  
a) un epitet  ................................................................................................................. 
b) o comparaţie .........................................................................................  (6 puncte) 
 

10. Explică, într-un text de 30-50 de cuvinte, semnificaţia următoarei secvenţe din 
textul dat: Natura ni se părea mai veselă, seninul cerului mai limpede, cântările 
păsărilor mai dulci!  (6 puncte) 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte) 
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să-ţi imaginezi că un 

turist scrie o pagină într-un jurnal de călătorie, după ce a vizitat locul în care te-ai 
născut.  

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

• Vei primi 16 puncte pentru conţinut şi 14 puncte pentru redactare.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. EDITURA P
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