
Evaluare inițială 

CLASA A VI-A 

 

1. Citește textul de mai jos  și răspunde următoarelor întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Textul prezentat este unul literar sau nonliterar? Argumentează! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Cine este vinovat pentru cele întâmplate? De ce? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Cu ce mijloc de transport călătoreau personajele?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• De ce crezi că texul se numește „D-l Goe”? Este personajul principal un model sau un 
antimodel? Explică! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    – Să oprească! zbiară și mai tare Goe, bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria! să opreascăăă!!! 

Tot într-un timp, iacătă conductorul intră să vază cine s-a suit de la stația din urmă. 

    – Biletele, domnilor! 

       Cocoanele arată biletele dumnealor, explicând d-lui conductor de ce nu poate și Goe să facă același lucru: 

fiindcă biletul era în pamblica pălăriei, și, dacă a zburat pălăria, firește c-a zburat cu pamblică și cu bilet cu 

tot. Dar avea bilet... 

    – Parol! chiar eu l-am cumpărat! zice tanti Mița. 

Conductorul însă nu înțelege, pretinde bilet; dacă nu, la stația apropiată, trebuie să-l dea jos pe d-l Goe. 

Așa scrie regulamentul: dacă un pasager n-are bilet și nu declară ca n-are bilet, i se ia o amendă de 7 lei și 50 

de bani, și-l dă jos din tren la orice stație. 

    – Dar noi n-am declarat? strigă mamița. 

    – Ce e vinovat băiatul, dacă i-a zburat pălăria? zice mam' mare. 

    – De ce-a scos capul pe fereastră? eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră! zice cu pică urâtul. 

    – Nu-i treaba dumitale! ce te-amesteci d-ta? zice tanti Mița urâtului... 

    – Uite ce e, cucoană, zice conductorul, trebuie să plătiți un bilet... 

    – Să mai plătim? n-am plătitără o dată? 

    – Și pe d'asupra un leu și 25 de bani. 

    – Și pe d'asupra?... 

    – Vezi, dacă nu te-astâmperi? zice mamița, și-l zguduie pe Goe de mână. 
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ujuykyul 

 

  

 



2. Extrage un enunț asertiv, un enunț interogativ și un enunț exclamativ din textul dat. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Numește modurile și timpurile verbale pentru: a zburat, era, zice, nu înțelege.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Extrage din text două pronume personale și două pronume personale de politețe. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Identifică sinonime pentru pasager, (te)-astâmperi și antonime pentru apropiată, a suit. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Extrage din text două substantive articulate hotărât și două articulate nehotărât. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Notează câte litere și câte sunete au următoarele cuvinte: băiatul, zice, picioare. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

     8. Scrie un text narativ imaginar, de minimum 150 de cuvinte, în care să povestești prima 

ta întâlnire cu un extraterestru. 

         Se urmărește: 

•   conținutul compunerii;  

• redactarea compunerii (marcarea corectă a paragrafelor; coerența textului; 

proprietatea termenilor folosiți; corectitudine gramaticală; claritatea exprimării ideilor; 

respectarea normelor de ortografie; respectarea normelor de punctuație; lizibilitate). 


