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Numele și prenumele  .............................................................................................................

Clasa ............................. Școala/ Localitatea  .........................................................................

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

Testul 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Subiectul I (40 de puncte)

Ploaia de primăvară singură, 
cu suliță și cu chivără1, 
a trecut prin pădure la pas, 
pe calul ei verde.

În glumă-mplinind minunile, 
mugurii pocneau ca alunele, 
și-atingându-i haina și părul,
înflorea măceșul și mărul. […]

1 chivără (-ere) – cască, coif.

Sub copite, sub potcoave mici, 
se trezeau popoare de furnici.
Un melc mare auzea din casă
iarba cum crește grasă.

Se făcea senin, mai senin.
Cavalerul pălea ca un crin.
Nu i se vedea coiful, nici fața.
Îl fura soarele, ceața. […]

Magda Isanos, 
Ploaia de primăvară (fragment)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pădure; auzea. 4 puncte 
2. Menţionează rolul cratimei în secvenţa În glumă-mplinind minunile. 4 puncte
3. Explică modul de formare pentru cuvântul înflorea. 4 puncte
4. Precizează două cuvinte care conţin diftong din a treia strofă a poeziei. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din ultima strofă a poeziei şi măsura ultimului vers. 4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a 
poeziei Ploaia de primăvară, de Magda Isanos.  16 puncte

GENUL LIRIC

Citeşte următorul text:
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În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Cea mai populată țară a lumii e la un pas să realizeze unul dintre cele mai importante proiecte din istoria 
lumii, proiect care poate schimba viețile a mai multe sute de milioane de oameni și care poate servi drept model 
pentru multe alte țări. Vorbim aici de un mega-proiect prin care se va produce ploaie artificială pentru a „curăța“ 
smogul care acoperă zonele industriale foarte poluate. Acest smog, o combinație de fum și nori specifică zonelor cu 
multe fabrici, blochează efectiv soarele, astfel încât locuitorii aproape că nu văd cum arată cerul senin. […]

Crearea ploii artificiale nu e ceva nou – procesul a fost dovedit ca posibil acum mai bine de jumătate de secol. 
Procesul e însă relativ complex și costisitor de utilizat pe o regiune cu adevărat mare. 

Cum se face ploaia artificială, totuși? Pe scurt, folosind iodura de argint. Aceasta este introdusă pur și simplu în 
nori, formând cristale de gheață din apa prezentă în nori, care apoi cade pe pământ, din cauza greutății, sub formă de 
ploaie dacă e suficient de cald în aer sau sub formă de gheață dacă temperatura e sub zero grade Celsius. […] 

Mulți oameni de știință sunt sceptici în privința unui asemenea proiect. Ei cred că e posibil să nu ajute prea 
mult în privința smogului, în timp ce alții își fac griji din cauza iodurii de argint, care în cantități mari poate avea 
efecte negative.

Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla. Succesul unui asemenea proiect ar putea însemna o schimbare pe 
întreaga planetă. 

Ploaia artificială: proiectul meteo care poate schimba totul, vremea.ido.ro
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– ce este smogul;
– ce substanţă este folosită pentru a crea ploaia artificială. 4 puncte

2. Precizează care este teoria oamenilor de știinţă în privinţa acestui proiect meteo. 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat: a lumii; proiecte. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Mulți oameni de știință sunt sceptici în privința unui asemenea proiect. 4 puncte
5. Transcrie o propoziţie subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Ei cred că e posibil să nu ajute 

prea mult în privința smogului. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă 

prin conjuncţia subordonatoare că. 4 puncte
B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul unei excursii. 12 puncte

Citeşte următorul text:
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În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)
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Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla. Succesul unui asemenea proiect ar putea însemna o schimbare pe 
întreaga planetă. 

Ploaia artificială: proiectul meteo care poate schimba totul, vremea.ido.ro
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– ce este smogul;
– ce substanţă este folosită pentru a crea ploaia artificială. 4 puncte

2. Precizează care este teoria oamenilor de știinţă în privinţa acestui proiect meteo. 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat: a lumii; proiecte. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Mulți oameni de știință sunt sceptici în privința unui asemenea proiect. 4 puncte
5. Transcrie o propoziţie subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Ei cred că e posibil să nu ajute 

prea mult în privința smogului. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă 

prin conjuncţia subordonatoare că. 4 puncte
B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul unei excursii. 12 puncte

Citeşte următorul text:

În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 

p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; 
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1 p.).

Barem de evaluare și de notare

* Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
* Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.
* Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului 

total obţinut pentru lucrare.

Subiectul I (40 de puncte)
A. 
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de 

exemplu: pădure – codru; auzea – asculta, deslușea) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menţionarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; 

marchează căderea vocalei î) 4 puncte
3. 4 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvântului dat (de exemplu: înflorea – format prin derivare 

cu sufixul -i și prefixul în-, de la substantivul floare) 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din a treia strofă a poeziei care conţin diftong (de 

exemplu: potcoave; popoare; auzea; iarba) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă din ultima strofă (împerecheată) şi a măsurii ultimului vers al 

poeziei (8 silabe) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil (de exemplu: mugurii pocneau ca alunele; un 

melc mare auzea din casă) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două figuri de stil transcrise (de exemplu: mugurii pocneau ca 
alunele – comparaţie; Un melc mare auzea din casă – personificare)  2 x 1 p. = 2 puncte
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B. 
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat

 2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel: 

•	 prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
•	 prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte

Subiectul al II-lea (36 de puncte)

A. 
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (Smogul este o 

combinaţie de fum și nori, de deasupra zonelor industriale poluate, care blochează soarele, cerul fiind 
permanent întunecat; Pentru a crea ploaia artificială se folosește iodura de argint.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. formularea corectă a răspunsului (de exemplu: Oamenii de știință sunt sceptici fie în privința reușitei totale de a 
îndepărta smogul, fie în privința iodurii de argint, care ar putea avea efecte negative.) 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (a lumii – genul feminin; proiecte – 
genul neutru) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (a lumii – cazul genitiv; proiecte – 
cazul acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (mulți – atribut adjectival; sceptici – nume predicativ)
 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (mulți – adjectiv pronominal nehotărât; sceptici – 
adjectiv propriu-zis) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. câte 2 puncte pentru transcrierea integrală a propoziţiei subordonate (că e posibil) sau (să nu ajute prea 
mult în privința smogului) și câte 2 puncte pentru  precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: că e 
posibil – propoziţie subordonată completivă directă; să nu ajute prea mult în privința smogului – propoziţie 
subordonată subiectivă 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, 
introdusă prin conjuncţia subordonatoare că – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p. 
 4 puncte
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin conjuncţia subordonatoare că: 
respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 1 p.; introducerea 
propoziţiei subordonate prin conjuncţia subordonatoare că – 2 p.
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B. 
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.;  respectarea parţială a succesiunii 

logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.  6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal  

 2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!
Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p. 2 puncte
– ortografia (0–1 erori: 3 p.; 2–3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0–1 erori: 3 p.; 2–3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct


