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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

 SEMNIFICAȚIA TITLULUI

Testul 3

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

Subiectul I (40 de puncte)

Cu făptura ei de floare
Și cu daruri noi, 
Veșnică biruitoare
A sosit la noi.

Trandafirii aurorii
Sunt obrajii ei, 
Văl de argint ea are norii
Albi și subțirei.

Naltă, mândră, stă-n picioare
În rădvan* domnesc…
Gingaș chip de fată are
Brațul voinicesc.

Viu strunește-n aer zâna
Roibi hrăniți cu jar;
Cai de vânt, scăpați din mâna
Cruntului Ghenar.

Bubuind înaintează
Pe un pod de nori, 
Până iese-n drum de rază
Străjuit de flori…

Panait Cerna, Primăvara

 * rădvan – trăsură acoperită, montată pe arcuri și trasă de mai mulți cai; caleașcă.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: veșnică; gingaș.  4 puncte
2. Menţionează rolul virgulelor în secvenţa Naltă, mândră, stă-n picioare. 4 puncte
3. Explică modul de formare pentru cuvintele: subțirei; voinicesc. 4 puncte
4. Precizează două cuvinte care conţin diftong din prima strofă a poeziei.  4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din prima strofă a poeziei şi măsura ultimului vers. 4 puncte
6. Transcrie două procedee artistice diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți semnificația titlului poeziei 
Primăvara, de Panait Cerna, prin raportare la conținutul poeziei. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi semnificaţia titlului operei literare;
– să prezinţi detaliat semnificaţia titlului operei literare, prin raportare la conţinut, 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)

În tradiția populară românească, lunile anului sunt considerate a fi „cei 12 fii ai Anului“ sau ramurile unui 
copac foarte bătrân. Fiecare dintre ele avea în lumea satului românesc o cu totul altă denumire decât cea precizată 
la început și mai ales o semnificație aparte. Fiecare lună sugera prin numele ei, fie o activitate din viața oamenilor, 
fie amintea de o anume tradiție. Majoritatea este formată din acele luni al căror nume se identifică cu observațiile 
oamenilor asupra stării vremii. 

Cel mai mare dintre fiii Anului, Ianuarie sau „Gerar“ era cunoscut în trecut și sub denumirea de „Genarie“, 
„Ghenarie“ sau „Calindariu“. Este luna în care se dădeau petreceri de începerea Noului An și în care se vedea cum 
va fi vremea în perioada următoare: dacă în ianuarie nu e timp geros, atunci așa va fi vremea în martie și aprilie. 
Dacă însă era frig, cu siguranță în februarie avea să ningă.

Februarie, „Făurar“ sau „luna lupilor“ era considerată a fi o lună deosebit de nemiloasă, venind cu geruri și 
viscole mari. Denumirea populară „Făurar“, sugera începutul pregătirilor pentru muncile agricole, ce aveau să 
înceapă din luna următoare când vremea era mai blândă.

În luna martie („Mart“) începe primăvara, vremea se încălzește treptat. Legendele spun că Mart a luat câte 
o zi din fiecare celelalte luni pentru a-și depăși toți ceilalți frați. Acum încep și zilele Babelor (zilele Martei sau 
Dochiei), tradiție îmbogățită de o mulțime de povești ce ilustrează lupta dintre iarnă și primăvară, dintre întuneric 
și lumină. Martie este denumit și „Germănar“ („Încolțitorul“), natura începând să prindă viață și culoare.

Lunile anului în tradiția populară, https://robbybubble.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 sugera în lumea satului românesc denumirea fiecărei luni;
– care sunt termenii folosiţi în trecut pentru denumirea lunii ianuarie.  4 puncte

2. Precizează ce spun legendele despre luna martie.  4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat: anului; lumea. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Fiecare dintre ele avea în lumea satului românesc o cu totul altă denumire. 4 puncte
5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: 

Legendele spun că Mart a luat câte o zi din fiecare celelalte luni pentru a-și depăși toți ceilalți frați. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, 
introdusă prin adverbul relativ cum. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul vacanței de primăvară.

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 sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de 

exemplu: veșnică – eternă; gingaș – delicat, fin) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menţionarea rolului virgulelor în secvenţa dată (de exemplu: marchează o scurtă pauză în vorbire și stabilesc 

raportul de coordonare, prin juxtapunere între părţile de propoziţie de același fel) 4 puncte
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a fiecărui cuvânt (de exemplu: subțirei – cuvânt derivat 

cu sufixul -el de la adjectivul subțire; voinicesc – format prin derivare cu sufixul -esc de la substantivul voinic) 
 2 x 2 p. = 4 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din prima strofă a poeziei care conţin diftong (de 
exemplu: floare, noi, biruitoare) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă din prima strofă (încrucișată) şi a măsurii ultimului vers al 
poeziei (5 silabe) 2 x 2 p. = 4 puncte
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6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil (de exemplu: gingaș chip de fată are; naltă, 
mândră ) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două procedee artistice transcrise (de exemplu: gingaș chip de 
fată are – personificare; naltă, mândră – enumeraţie) 2 x 1 p. = 2 puncte

B.
– 4 puncte pentru precizarea semnificaţiei titlului operei literare 4 puncte
– 8 puncte pentru prezentarea detaliată a semnificaţiei titlului operei literare, valorificând textul dat. 
(Punctele se acordă astfel: 

•	 prezentare adecvată, detaliată – 8 p.; 
•	 prezentare superficială/schematism – 4 p.) 8 puncte

– 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 (În lumea satului 

românesc, fiecare lună sugera fie o activitate din viaţa oamenilor, fie amintea de o anume tradiţie. Termenii 
folosiţi în trecut pentru denumirea lunii ianuarie erau „Genarie“, „Ghenarie“ sau „Calindariu“.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. formularea corectă a răspunsului (de exemplu: Legendele spun că Mart a luat câte o zi din fiecare celelalte 
luni pentru a-și depăși toţi ceilalţi fraţi.) 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (anului – genul masculin; lumea – 
genul feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (anului – cazul genitiv; lumea – cazul 
acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (fiecare – subiect simplu; românesc – atribut 
adjectival) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (fiecare – pronume nehotărât; românesc – adjectiv 
propriu-zis) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

5. câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale (Legen dele spun) și a propoziţiei 
subordonate (că Mart a luat câte o zi din fiecare celelalte luni pentru a-și depăși toți ceilalți frați.) și 2 puncte 
pentru precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: că Mart a luat câte o zi din fiecare celelalte 
luni pentru a-și depăși toți ceilalți frați – propoziţie subordonată completivă directă 4 puncte

6. – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, 
introdusă prin adverbul relativ cum  4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ cum: respectarea 
tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată predicativă) – 1 p.;
– introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ cum – 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


