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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)

Împlinisem treisprezece ani, când, în cancelaria Şcolii Nr.3 din Brăila, domnul director Moisescu, înmânând 
mamei certificatul meu de absolvire a patru clase primare, o întrebă:

— Ce-ai de gând să faci cu băiatul?
— Apoi… ce să fac… domnule director? O să-l dau la stăpân, ori la vreun meşteşug, răspunse mama, după un 

oftat adânc. 
Rezemat cu spatele de fereastră, bunul domn Moisescu se uită la mama, se uită la mine, privi în pământ şi zise, 

ca pentru sine însuşi:
— Păcat…
Iar după o pauză:
— N-ai putea să-l dai la liceu?
— Nu… domnule director: îs femeie sărmană… o biată spălătoreasă văduvă!
— Păcat…
Mi-aduc bine aminte că nu vedeam niciun fel de „păcat“, dimpotrivă, mă simţeam uşurat.
Ba chiar căinam pe foştii mei camarazi, care, mai norocoşi decât mine, aveau „s-o ia de coadă“ în liceu. Prea 

mult am iubit libertatea, prea mi-a fost drag să fac totul din proprie pornire, pentru ca să pot îndura cea mai mică 
silnicie. Şi, Dumnezeu să mă ierte, dar ştiinţa instrucţiunii publice n-a descoperit încă mijlocul de-a face cartea 
dragă copilului. Aşa că, în drum spre casă, împărtăşeam durerea mamei, care, plângând în batistă, rostea mereu:

— O fi păcat… da’ ce pot să fac eu, săraca de mine!…
— Lasă, mamiţică… Să vezi cum am să găsesc, eu singur, un stăpân pe gustul meu!

Panait Istrati, La stăpân (fragment)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: întrebă; sărmană. 4 puncte 
2. Menționează rolul apostrofului în secvența da’ ce pot să fac. 4 puncte

GENUL EPIC

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 
ultima replică a textului dat. 4 puncte

4. Transcrie patru cuvinte care conțin diftong din enunțul: Aşa că, în drum spre casă, împărtăşeam durerea mamei, care, 
plângând în batistă, rostea mereu. 4 puncte

5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte 
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care mama nu îl lasă pe copil să urmeze școala.  4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul epic a 
textului La stăpân, de Panait Istrati. 16 puncte 

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

Panait Istrati (1884, Brăila – 1935, București), s-a născut ca fiu nelegitim al unei spălătorese, Joița Istrate, și 
al unui contrabandist grec, Gherasim Valsamis.

A copilărit în Baldovinești, a terminat patru ani de școală primară, doi fiind nevoit să-i repete. A abandonat 
definitiv școala și și-a câștigat existența ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar și al unui vânzător ambulant. 
O vreme a fost și cărbunar la bordul navelor Serviciului Maritim Român. În acest timp a citit cu aviditate tot ce 
i-a căzut în mână. Hoinărelile l-au purtat prin diferite orașe ale lumii: București, Constantinopol, Alexandria din 
Egipt, Cairo, Napoli, Paris și Lausanne.

Primele încercări literare datează din anul 1906, reprezentând publicistică în presa muncitorească din România, 
debutul fiind articolul „Hotel Regina“ în revista „România muncitoare“. Între anii 1910–1912 publică, în aceeași 
revistă, primele sale povestiri: „Mântuitorul“, „Calul lui Bălan“, „Familia noastră“, „1 Mai“. 

Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi. Prozele și 
romanele sale descriu mirificele ținuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, amestecul de rase și religii, diverse orașe 
din Europa, precum și lumea proletariatului pe care a reușit să o cunoască foarte bine.

Panait Istrati, prelucrare după https://ro.wikipedia.org

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

– localitatea în care a copilărit Panait Istrati;
– patru orașe prin care a călătorit. 4 puncte

2. Precizează două titluri ale povestirilor scrise de Panait Istrati. 4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în text: navelor; orașe.  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: Primele încercări literare datează din anul 1906. 4 puncte 

5. Transcrie fiecare propoziție din fraza următoare, precizând felul propoziției subordonate: În acest timp a citit 
cu aviditate tot ce i-a căzut în mână. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată completivă 
directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în biblioteca școlii. 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.).


