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

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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

Testul 5

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

Subiectul I (40 de puncte)

În timpurile cele cărunte era un crai foarte vestit, de a cărui viață strălucită s-auzise pân-la marginile lumii. 
Craiul acela avea o grădină lângă palaturile sale crăiești cum nu mai era nici la alt împărat din lume, frumoasă, 
plină cu tot feliul de flori și copaci de tot feliul, unde erau adunate toate păsările măestre și cântau. Dară printre 
alți pomi mai era în grădina aceea și un păr în fața curților, carele în toată ziua înfrunzea, înflorea și producea 
pere coapte și de aur, pere cum nu se aflau pe alocurea, însă totdeauna le mânca oarecine, fără ca măcar craiul 
să știe cine. De la o vreme, văzând craiul că părul său produce pere de aur și el nu are parte de dânsele, a pus 
sintinela* lângă dânsul să păzească și să vadă cine mânca perele, de el nicicând nu le putea culege. În zadar, că 
sintinela tocmai când înflorea și producea părul pere, pe la douăsprezece ore ziua, tocmai atuncea o cuprindea un 
somn nespus și nu putea să observe cine vine și mâncă perele. Aceasta s-a repetat de mai multe ori, și cum treceau 
douăsprezece ore, sintinela se trezea și nu mai vedea perele. Erau mâncate. 

Craiul însă avea și un fecioraș frumușel ca un bobocel de roșie, pe care nu l-ar fi dat pe toată lumea. Acest 
fecioraș observând pe tată-său că se supără pentru că nu poate culege nicicând perele din pomul său, a mers la 
dânsul și i-a zis:

— Tată, lasă-mă pe mine să păzesc eu părul când înflorește și produce pere și eu n-oi adormi ca ceialalți, ci voi 
prinde pe acela cine mănâncă perele!

Craiul, uitându-se la dânsul s-a minunat ce curaj poate să aibă feciorul, și cu toate că la prima oară nu i-a 
încuviințat, totuși feciorașul, mai pe urmă s-a dus în grădina cea frumoasă și s-a pus la părul cel de aur la pândă. 
Pe când s-au apropiat unsprezece ore, numai ce vede că părul începe a înflori, și pe la douăsprezece părul a făcut 
niște pere de aur, care străluceau de departe ca de la soare. Atunci îl prinse pe prinț un somn neauzit, el însă și-a 
pus toată puterea sa spirituală să se lupte contra somnului ca să nu adoarmă. Deși că de vreo trei ori era numai și 
numai să adoarmă, el totuși s-a luptat cu somnul și învingându-l, cătră douăsprezece ore, numai ce vede zburând 
din depărtare trei porumbei cu pene de aur către păr.

Zânele, text cules de Simion Fl. Marian (fragment)
* sintinelă – santinelă: persoană care stă de pază.

BASMUL POPULAR

Citeşte următorul text:
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: frumușel; curaj. 4 puncte 
2. Menţionează rolul cratimei din structura pân-la marginile lumii. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin compunere și a unui cuvânt obţinut prin conversiune 

din secvenţa De la o vreme, văzând craiul că părul său produce pere de aur și el nu are parte de dânsele.  4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din ultimul enunţ al textului dat. 4 puncte
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunţ, motivul pentru care sintinela nu l-a putut prinde pe hoţ. 4 puncte

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

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale basmului popular;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale basmului popular, 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)

O planetă foarte exotică, deoarece pare să fie alcătuită în mare proporţie din diamante, a fost descoperită 
gravitând în jurul unei stele de mici dimensiuni, în apropiere de galaxia noastră. 

Noua planetă este mult mai densă decât orice alt corp de acest tip detectat până acum şi este alcătuită în mare 
majoritate din carbon. Deoarece este atât de densă, oamenii de ştiinţă sunt de părere că substanţa din care este 
alcătuită – carbonul –trebuie să se afle în stare cristalină, ceea ce înseamnă că o mare parte din această planetă 
este alcătuită într-adevăr din diamante.

Aflată la o distanţă de 4.000 de ani-lumină, echivalentul unei optimi din distanţa Terra – centrul Căii Lactee, 
noua planetă reprezintă probabil rămăşiţa unei foste stele uriaşe care şi-a pierdut învelişurile exterioare, absorbite 
de pulsarul în jurul căruia gravitează. Pulsarii sunt mici stele neutronice moarte, cu diametre de circa 20 de 
kilometri, care se rotesc în jurul propriei axe de sute de ori într-o secundă, emiţând fascicule de radiaţii. 

A fost descoperită o planetă de diamant, www.mediafax.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:

– din ce substanţă este alcătuită planeta nou descoperită;
– la ce distanţă faţă de galaxia noastră se află noua planetă. 4 puncte

2. Precizează teoria oamenilor de știinţă în privinţa substanţei din care este alcătuită planeta nou descoperită.
 4 puncte

3. Menţionează modul și timpul verbelor subliniate în textul dat: este; să se afle. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: O planetă foarte exotică […] a fost descoperită gravitând în jurul unei stele de mici 
dimensiuni, în apropiere de galaxia noastră. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Pulsarii sunt mici stele 
neutronice moarte cu diametre de circa 20 de kilometri, care se rotesc în jurul propriei axe de sute de ori într-o 
secundă, emiţând fascicule de radiaţii. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, 
introdusă prin pronumele relativ cine. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută la cinema. 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 voca-bularul 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

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

frumușel – urâţel; curaj  – lașitate) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menţionarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; 

marchează căderea vocalei ă) 4 puncte
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a fiecărui cuvânt (de exemplu: de la – cuvânt compus 

prin alăturarea cuvintelor de și la; său – adjectiv pronominal posesiv obţinut prin conversiune din pronume 
posesiv) 2 x 2 p. = 4 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din ultimul enunţ care conţin diftong (de exemplu: 
numai; adoarmă)  2 x 2 p. = 4 puncte

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

6. – 3 puncte pentru precizarea motivului pentru care sintinela nu l-a putut prinde pe hoţ (de exemplu: Sintinela 
nu l-a putut prinde pe hoţ pentru că adormea de fiecare dată în timp ce hoţul fura perele.)
– 1 punct pentru redactarea sub forma unui enunţ 4 puncte

B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale basmului popular 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale basmului popular, valorificând 

textul dat 2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a basmului popular 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 (Planeta nou 

descoperită este alcătuită din diamante.; Faţă de galaxia noastră, noua planetă se află la o distanţă de 4.000 de  
ani-lumină.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. precizarea teoriei (de exemplu: Oamenii de ştiinţă consideră că substanţa din care este alcătuită planeta, și 
anume carbonul, se află în stare cristalină.)  4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea modului fiecărui verb subliniat (este – modul indicativ; să se afle – modul 
conjunctiv) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea timpului fiecărui verb subliniat (este – timpul prezent; să se afle – timpul 
prezent) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (o planetă – subiect simplu; noastră – atribut 
adjectival) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (o planetă – substantiv comun; noastră – adjectiv 
pronominal posesiv) 2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
5. câte 2 puncte pentru transcrierea integrală a propoziţiei subordonate (care se rotesc în jurul propriei axe de 

sute de ori într-o secundă, emiţând fascicule de radiaţii.) și câte 2 puncte pentru precizarea felului propoziţiei 
subordonate transcrise: care se rotesc în jurul propriei axe de sute de ori într-o secundă, emiţând fascicule de 
radiaţii. – propoziţie subordonată atributivă 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, 
introdusă prin pronumele relativ cine 4 puncte
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– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin pronumele relativ cine: respectarea 
tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 1 p.; introducerea propoziţiei 
subordonate prin pronumele relativ cine – 2 p.

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 p. 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


