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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)

O fâșie nesfârșită
Dintr-o pânză pare calea,
Printre holde rătăcită,
Toată culmea-i adormită, 
                     Toată valea. [...]

Singur vântul, colo, iată,
Adormise la răcoare
Sub o salcie plecată – 
Somnoros în sus el cată
                  Către soare.

Mai e mult! Și ca să-i fie
Scurtă vremea, până pleacă,
El se uită pe câmpie,
Fluieră și nu mai știe
                 Ce să facă.

Dar deodată se oprește: 
Peste ochi își pune-o mână
Și zâmbind copilărește
Curios și lung privește
                Spre fântână.

George Coșbuc, În miezul verii

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: vremea; pleacă. 4 puncte
2. Menționează rolul cratimei în secvența își pune-o mână. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din 

a doua strofă a poeziei. 4 puncte 
4. Precizează doi diftongi din versul Mai e mult! Și ca să-i fie. 4 puncte  
5. Precizează măsura primului și a ultimului vers din poezia dată. 4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

PASTELUL

Citeşte următorul text:
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B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la specia pastel a 
poeziei În miezul verii, de George Coșbuc.  16 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale speciei pastel; 
– să prezinți detaliat două trăsături ale speciei pastel, 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)

În România, datorită pe de o parte așezării geografice, iar pe de altă parte din cauza particularităților orografice 
regionale, întâlnim o gamă deosebit de variată a vânturilor locale.

Crivățul este vântul cel mai specific, datorită atât ariei sale de repartiție – Moldova, Dobrogea, sudul și estul 
Munteniei – dar și intensității deosebite cu care suflă. Frecvența crivățului este mult mai mare în cursul iernii, cu 
direcție NE-SV, suflând cu viteze ce depășesc uneori 30-35 m/sec și determinând cele mai puternice viscole din țara 
noastră. În perioada caldă a anului, deși frecvența sa este mult mai redusă, crivățul este un vânt păgubitor, cald 
și uscat, care poate compromite uneori culturile agricole din estul și sud-estul țării.

Austrul este vântul care suflă dinspre apus. De obicei, lasă în regiunea Alpilor Dinarici umezeala adusă dinspre 
Marea Mediterană, iar la noi ajunge în Crișana, Banat și Oltenia, ca un vânt cald și foarte uscat, aducător de secetă, 
fapt pentru care în popor se numește sărăcilă. În timpul iernii, austrul este un vânt rece, care aduce geruri mari și uscate.

Nemerul sau nemirul suflă în depresiunile din estul Transilvaniei, fiind specific depresiunii Brașovului. 
Poate fi considerat ca o continuare a crivățului, care se strecoară prin depresiunile Carpaților Orientali, 
aducând în regiunile de la poalele munților viscole puternice, în timpul cărora suflă cu viteze ce depășesc deseori  
20-25 m/sec.

Vânturile din România, www.vremea.meteoromania.ro

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

– numele popular al Austrului;
– zonele, din țara noastră, în care suflă Austrul. 4 puncte

2. Precizează motivele pentru care în țara noastră suflă multe vânturi. 4 puncte
3. Notează genul și cazul substantivelor subliniate în text: așezării; a vânturilor.  4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în secvența următoare, menționând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Frecvența crivățului este mult mai mare în cursul iernii. 4 puncte
5. Transcrie fiecare propoziție din fraza următoare, precizând felul subordonatei: În timpul iernii, austrul este un 

vânt rece, care aduce geruri mari și uscate. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă, 

introdusă prin adverbul relativ unde. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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B. Redactează o narațiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul unei furtuni. 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.).


