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

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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

MESAJUL TEXTULUI
Testul 4

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

Subiectul I (40 de puncte)

Anotimpul nostru era toamna. După o vacanță de despărțire, lungă, îngrozitor de lungă, mi se făcea dor de toți. 
Îmi era dor de Dana și de Hari, de fetițele din bloc, de jocurile noastre, de hărmălaie, de certurile noastre stupide, 
de tot. Și venea septembrie, minunatul septembrie, nici fierbinte și copleșitor, nici rece și ploios, septembrie pur, 
cu dimineți și seri răcoroase, cu amiezi de aur și miere, cu nebunia aia de culori palide, de ocruri și purpură, cu 
ultimii fluturi, cei albaștri și cafenii, mici și sidefați, cu mulțimea de brândușe roz-vineții, cu tufănelele, florile mele 
preferate, după păpădii.

Înainte să intrăm la clasă trebuia să facem o lună de „practică agricolă“, cum se numea pe atunci. Ne duceau 
cu niște autobuze hodorogite departe de oraș. Ne așezau în jurul unor grămezi uriașe de cartofi sau de morcovi. 
Trebuia să-i sortăm pe categorii, mari, mici sau mijlocii. În jurul grămezii eram, în funcție de mărimea ei, patru 
până la zece copii și aveam noi grijă să nimerim cu cine trebuie, băieți și fete. Acolo era distracția de pe lume. Se 
scorneau tot soiul de povești cu stafii, marțieni, vampiri, vorbeam despre sfârșitul lumii, despre viitorul potop, 
ploaia de foc, despre diavol, despre animale monstruoase, caracatițe care scufundă vasele pe mare, oameni-
amfibie care trăiesc în lacuri adânci, despre vipere, criminali… În general, băieții vorbeau despre mașini, fotbal și 
plicticoșenii din astea, iar noi le bârfeam fără rușine pe fetele mai mari.

Acolo, în jurul grămezii, mii de fire invizibile ne legau. Stăteam împreună ore în șir, ne puteam privi în față, ne 
puteam vorbi, împărțeam în pauze mâncarea, ungeam felii de pâine cu unt și cu gem pentru băieți, ei ne dădeau 
fructe, ne curățau morcovi. 

Când ne reîntorceam în clase, toate lucrurile astea se evaporau pur și simplu, ca și cum n-am fi fost atâta timp 
împreună, ca și cum n-am fi fost fericiți. Ne împărțeam iar în grupuri de fete și băieți, ei deveneau răutăcioși și noi 
foarte orgolioase, începeau jocurile de-a șoarecele și pisica, insinuările, geloziile, suspiciunile, ambițiile. 

Simona Popescu, Despre dragoste (fragment)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: lungă; hărmălaie. 4 puncte 
2. Menționează rolul virgulelor în secvența subliniată în text: pisica, insinuările, geloziile, suspiciunile, ambițiile. 

 4 puncte

Citeşte următorul text:
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3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din 
primul alineat al textului dat. 4 puncte

4. Transcrie cuvintele care conțin diftong din secvența Ne împărțeam iar în grupuri.  4 puncte 
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.  4 puncte 
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care fetei i se părea vacanța îngrozitor de lungă.  4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți mesajul/semnificația textului 
Despre dragoste, de Simona Popescu. 16 puncte 

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi mesajul/semnificația textului literar;
– să prezinți detaliat mesajul/semnificația textului literar, valorificând textul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Înainte de 1989, pe 15 septembrie clopoţelul suna pentru adunarea elevilor – dar nu în bănci, ci pe câmp, la cules de 
porumb, cartofi sau struguri. Începea ceea ce în comunism a fost ani la rând cunoscut drept „practica agricolă“. La ea 
participau, cu mic, cu mare, toţi tinerii de şcoală, începând cu clasa a V-a şi terminând cu studenţii. Zilnic, timp de cel 
puţin două săptămâni şi inclusiv sâmbăta, elevii erau duşi pe câmp, pe jos, cu autobuzele sau în remorci de tractoare. 
Împreună cu elevii, făceau practică agricolă, „patriotică şi voluntară“, şi profesorii. Pe toţi, elevi şi profesori, numai o 
adeverinţă medicală solidă sau o ploaie zdravănă îi putea scuti de muncile de toamnă. Am discutat despre toate aceste 
lucruri cu Marian Banu, fost profesor în județul Ialomiţa în anii ‘70 ai secolului trecut, şi posesor al unei experienţe de 
aproape 20 de ani în… practica agricolă.

„În unele zone agricole – legumicultură, viţă de vie – principala forţă de muncă la recoltare era furnizată de 
militari, studenţi şi elevi. Dar practica agricolă s-a făcut peste tot, fără excepţie, şi în zonele de deal, de munte 
sau de câmpie. Au fost situaţii, şi nu puţine, când studenţii şi mai ales soldaţii strângeau porumbul până în luna 
decembrie inclusiv. Era vorba de muncă patriotică, de avuţia naţională, de devotamentul faţă de ţară şi faţă de 
partid. 

Să nu credeţi că în practica agricolă elevii erau doar trişti şi abătuţi; era o atmosferă mai relaxată, îşi mai 
aruncau cu porumbul, cu roşiile unul după altul. De ce să nu recunoaştem, unii elevi preferau să meargă în 
practica agricolă decât să meargă la şcoală.“ 

Practica agricolă, de la voluntariat la obligație, românia-actualități.ro

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

– când începea practica agricolă;
– numele profesorului intervievat.  4 puncte

2. Precizează participanții la practicile agricole.  4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în text: clopoțelul; elevilor. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în secvența următoare, menționând partea de vorbire 
prin care se exprimă: unii elevi preferau să meargă în practica agricolă.  4 puncte 

5. Transcrie fiecare propoziție din fraza următoare, precizând felul fiecăreia: Începea ceea ce în comunism a fost 
ani la rând cunoscut drept „practica agricolă“. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată completivă di-
rectă, introdusă prin conjuncția subordona-toare că. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul unei activități de strângere a recoltei. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

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

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

Barem de evaluare şi de notare

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

exemplu: lungă – scurtă; hărmălaie – liniște) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menționarea rolului virgulelor din secvența subliniată (marchează o scurtă pauză în vorbire și stabilesc un 

raport de coordonare prin juxtapunere, între părți de propoziție de același fel)  4 puncte
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricărui cuvânt obținut prin conversiune și a oricărui 

cuvânt obținut prin derivare din primul alineat al textului dat  2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 1 p. identificarea cuvintelor – 2 x 1 p. = 2 p.
– câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: îngrozitor – adverb 

obținut prin conversiune din adjectiv propriu-zis;  fetițele – cuvânt format prin derivare cu sufixul -iță de la 
substantivul fată) – 2 x 1 p. = 2 p.  

* 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.
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4. câte 2 puncte pentru transcrierea cuvintelor care conțin diftong din secvența dată (împărțeam; iar) 
 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte două puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din fragmentul dat.  
 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – 3 puncte pentru precizarea motivului pentru care fetei i se părea vacanța îngrozitor de lungă (de exemplu: 
Fetei i se părea vacanța îngrozitor de lungă pentru că se despărțea de prieteni, de jocurile împreună.) 
–  1 punct pentru redactarea sub forma unui enunț. 4 puncte

B.
– precizarea mesajului/semnificației operei literare;  4 puncte
– prezentarea detaliată a mesajului/semnificației operei literare, valorificând textul dat 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea mesajului/semnificației se acordă astfel: 

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

– adecvarea conținutului la cerință – 2 p.; adecvarea parțială a conținutului la cerință – 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 enunțuri cerute (Practica agricolă 

începea la 15 septembrie.; Profesorul intervievat se numește Marian Banu.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. precizarea participanților la practica agricolă (de exemplu: elevii, studenții, profesorii, soldații)  4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea genului fiecărui substantiv subliniat și câte 1 punct pentru menționarea 

cazului fiecărui substantiv subliniat (clopoțelul – masculin, nominativ; elevilor – masculin, genitiv) 
 4 x 1 p. = 4 puncte 

4. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcții sintactice și câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părți de 
vorbire (elevi – subiect; substantiv comun; să meargă – predicat verbal; verb predicativ) 4 x 1 p. = 4 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. câte 1 punct pentru transcrierea completă a fiecărei propoziții și câte 1 punct pentru precizarea felului 
propozițiilor transcrise (Începea – propoziție principală; ceea ce în comunism a fost ani la rând cunoscut drept 
„practica agricolă“. – propoziție subordonată subiectivă) 4 x 1 p. = 4 puncte

6. – construirea unei fraze alcătuite din două propoziții, în care să existe o propo-ziție subordonată completivă 
directă, introdusă prin conjuncția subordona-toare că 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziții – 1 p.
– construirea corectă a propoziției subordonate indicate, introduse prin conjuncția subordonatoare că: 

respectarea tipului de propoziție subordo-nată indicat (completivă directă) – 1 p.; introducerea propoziției 
subordonate prin conjuncția subordonatoare că – 2 p.
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B.
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.;  respectarea parțială 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 spațio-temporal 

 2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conținutului la cerință – 2 p.; conținut parțial adecvat – 1 p.  2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă! 
Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte 
– coerența textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 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
– punctuația (0–1 erori: 3 p.; 2–3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte 
– așezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct


