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

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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

Testul 2

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

Subiectul I (40 de puncte)

Mult mi-e dor şi mult mi-e sete 
Să văd frunza-n codrul verde, 
Să mai strâng vreo şapte cete! 
Primăvara, muma noastră, 
Suflă bruma din fereastră 
Și zăpada de pe coastă, 
Să văd iar verzind în cale, 
Să mă las iar în cea vale 
Cu-o pereche de pistoale. 
Frunza-n codru cât se ţine 
Toți voinicii trăiesc bine, 
Iară frunza dacă-i lisă 

Toți voinicii merg pe-acasă 
Și la para focului 
Zac de dorul codrului! 
Frunză verde de susai, 
De-ar veni luna lui mai 
Să-mi aud cerul tunând, 
Să văd norii fulgerând 
Ierbuliţa-n șesuri dând, 
Să mai văd focuri pe-afară, 
Copilaşi cu pielea goală, 
Cai în câmpuri nechezând 
Și voinici pe plai suind.

Doina oltenească,  
doină culeasă de Vasile Alecsandri

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1.  Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: bine; suind. 4 puncte 
2. Menţionează rolul cratimei în secvenţa Frunza-n codru cât se ţine. 4 puncte
3. Numește mijlocul intern de formare a cuvintelor: (muma) noastră; de pe; ierbuliţa; copilași.  4 puncte
4. Rescrie, din ultimele patru versuri ale poeziei, un cuvânt care conţine diftong și un cuvânt care conţine hiat. 

 4 puncte 
5. Precizează două mărci ale eului liric prezente în textul dat.  4 puncte
6. Transcrie două procedee artistice diferite din poezie, precizând felul lor.  4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la specia doină 
populară a textului dat. 16 puncte

DOINA

Citeşte următorul text:
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În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale doinei populare;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale doinei populare, 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)

Pe jumătate intraţi în legendă şi pe jumătate în istorie, haiducii au fost personaje care au aprins imaginaţia 
populară, născând poveşti şi cântece cu care au crescut generaţii întregi de străbuni de-ai noştri. Unii dintre 
haiduci au fost revoluţionari aflaţi în mijlocul evenimentelor conduse de Tudor Vladimirescu, care au dus la 
renaşterea naţională a României. 

Unul dintre cei mai vestiţi haiduci ai oltenilor, Iancu Jianu, s-a născut în 1787 într-o familie cu stare, slujeri 
ai boierilor Romanaţi*. Acest haiduc celebru a fost mai curând un mare patriot, acţiunile lui trecând dincolo de 
simpla răfuială cu boierii, el având orientare preponderent antiotomană. […] 

Întâlnirea cu Tudor Vladimirescu din anul 1821 îi reaprinde lui Iancu focul de luptător, aşa că strânge din nou 
oaste de haiduci şi o pune în slujba Revoluţiei, haiducii intrând în rândurile pandurilor. Primul steag tricolor, făcut de 
Petrache Poenaru şi folosit de panduri, a ajuns după moartea lui Tudor Vladimirescu la Iancu Jianu, care l-a considerat 
o relicvă aproape sfântă şi l-a ascuns prin zidire în pereţii casei unui fiu al său. Steagul a stat ascuns acolo 100 de ani, 
până ce un urmaş al haiducului l-a donat Muzeului Militar din Bucureşti, unde se află şi astăzi. 

Istorii și legende cu haiduci celebri, https://ziarullumina.ro

 * Județul Romanați – unitate administrativă în trecut, aflată în regiunea istorică Oltenia. Reședința județului 
era orașul Caracal.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– unde și când s-a născut Iancu Jianu;
– cine a realizat primul steag tricolor folosit de panduri.  4 puncte

2. Precizează unde este expus astăzi primul steag tricolor folosit de panduri în acţiunea lor revoluţionară. 
 4 puncte

3. Menţionează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat: au aprins; intrând.  4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, men ţio nând partea de vorbire prin 

care se exprimă: Acest haiduc celebru a fost mai curând un mare patriot, acţiunile lui trecând dincolo de simpla răfuială 
cu boierii. 4 puncte 

5. Transcrie o propoziţie subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Unii dintre haiduci au fost 
revoluţionari aflaţi în mijlocul evenimentelor conduse de Tudor Vladimirescu, care au dus la renaşterea naţională a 
României.  4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată completivă di-
rectă, având ca element regent verbul a avea.  4 puncte

Citeşte următorul text:
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B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, petre-
cută în timpul unei vizite la muzeu.  12 puncte

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 şi 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 antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: 

bine – rău; suind – coborând) 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. câte 1 punct pentru numirea mijlocului intern de formare a fiecărui cuvânt (de exemplu: noastră – cuvânt 

format prin conversiune; de pe – cuvânt format prin compunere; ierbuliţa – cuvânt format prin derivare; 
copilași – cuvânt format prin derivare.) 4 x 1 p. = 4 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricărui cuvânt din ultimele patru versuri care conţine diftong (de exemplu: 
mai, pe-afară, pielea, goală, cai, voinici, plai) și a oricărui cuvânt care conţine hiat (de exemplu: suind) 
 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricărei mărci a eului liric (de exemplu: mi-pronume personal, persoana I; să 
strâng – verb, persoana I) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două procedee artistice (de exemplu: să văd, …să văd; primăva-
ra… suflă bruma) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două procedee artistice transcrise (de exemplu: să văd, …să 
văd – repetiţie; primăvara… suflă bruma – personificare) 2 x 1 p. = 2 puncte
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B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale doinei populare 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale doinei populare, valorificând textul 

dat 2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a doinei populare 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 (Iancu Jianu s-a născut 

în anul 1787, în judeţul Romanaţi; Primul steag tricolor folosit de panduri a fost realizat de Petrache Poenaru.)
 2 x 2 p. = 4 puncte

2. formularea corectă a răspunsului (de exemplu: Primul steag tricolor folosit de panduri în acţiunea lor 
revoluţionară este expus la Muzeul Militar din București.) 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea diatezei fiecărui verb subliniat (au aprins – diateza activă; intrând – diateza 
activă) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea modului fiecărui verb subliniat (au aprins – modul indicativ; intrând – 
modul gerunziu) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (acest – atribut adjectival; lui – atribut pronominal)
 2 x 1 p. = 2 puncte
–  câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (acest – adjectiv pronominal demonstrativ; lui – 

pronume personal) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. – câte 2 puncte pentru transcrierea integrală a propoziţiei subordonate (care au dus la renașterea naţională 
României) și câte 2 puncte pentru precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: care au dus la re-
nașterea României – propoziţie subordonată atributivă 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o pro-poziţie subordonată completivă 
directă, având ca element regent verbul a avea 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, având elementul regent corespunzător: respectarea 

tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată completivă directă) – 1 p.; construirea 
propoziţiei subordonate cu elementul regent, verbul a avea – 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


