
Evaluare inițială 

CLASA A VIII-A  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textul prezentat este unul literar sau nonliterar? Argumentează! 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Numește cel puțin două diferențe între zmeii masculi și femelele zmeu.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Ce folosesc zmeii pentru a distruge armele umane? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Cu ce text literar ai asocia „Enciclopedia zmeilor” de Mircea Cărtărescu? De ce?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Există deosebiri importante între masculi şi femele în cazul zmeilor. Primii au cranii groase 

de cel puţin cinci centimetri, pline de umflături corespunzînd principalelor trăsături de caracter. Cu 
cît un zmeu are mai multe cucuie în ţeastă, cu atît e mai respectat. Cea mai mare umflătură e cea 
dintre sprîncene, corespunzînd pungii cu venin. Ochii masculilor sînt tari ca piatra şi sînt protejaţi, 
în cursul luptelor, de o pleoapă fumurie. Femelele au pe ţeastă numai trei corniţe colorate, înclinate 
după unghiuri care variază cu moda, și glandele lacrimale mari cît portocalele, de pleoapele de jos 

fiind mai mereu atîrnaţi puii, ce se hrănesc cu lacrimi.  

Creierul zmeilor nu este împărţit în emisfere. Prin cercetări de laborator s-a demonstrat că ei 

îl folosesc mai ales pentru funcţia de „vrăjire", o mică zonă servind şi funcţiei de „blestem", ambele 

inexistente la om. Treburile de fiecare zi sînt rezolvate de doi ganglioni cerebrali, mari cît merele 
domneşti, localizaţi în fese. Dentiţia arată că zmeii sînt prădători periculoşi, care şi-au dezvoltat 

suprafeţe de masticaţie speciale pentru zdrobirea accesoriilor umane: platoşe, catarame, ceasuri de 
mînă, bijuterii.  

Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor 



2. Extrage din textul dat un verb predicativ, un verb copulativ și unul auxiliar.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Analizează din punct de vedere gramatical cuvintele subliniate în text.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. La ce mod și timp verbal sunt verbele  au dezvoltat și folosesc. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Identifică sinonime pentru zdrobirea, folosesc și antonime pentru fumurie, respectat. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. La ce grade de comparație sunt adjectivele din secvențele: „Cea mai mare umflătură...”; 
„Există deosebiri importante...”? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7. Extrage din text un pronume personal, un ponume relativ și un numeral cardinal.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

     8. Scrie un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o continuare 

imaginară a textului atașat mai sus („Enciclopedia zmeilor” de Mircea Cărtărescu).  

         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).  


