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

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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

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)

Recreația abia se terminase, iar următoarea pauză i se părea lui Cori un obiectiv îndepărtat. Peste clasă căzu 
din nou vocea Crocodilului: Radical din trei x pătrat, spuse el, sugându-și buzele cu un zgomot specific, pe care i 
l-ar fi recunoscut și în somn, plus doi, egal cu doi x minus patru!

Omoplații din față se mișcară sub tricoul de un albastru iute, exact ca nuanța pastei de dinți. Cu toată 
aversiunea față de culoarea asta și chiar de materialul grosolan, Cori nu îndrăznea să ridice privirea spre catedră 
și nici măcar să privească în dreapta, spre gemenele Trandafir, care deja își agitau degetele, insistând să le scoată 
la tablă – lucru absolut imposibil, deoarece le ascultase și ora trecută.

Foșnetul tăios al catalogului anunța că astăzi va fi rândul celor de la coada alfabetului. Un șurub subțire i se 
înfiletă rapid în ureche, iar o secundă mai târziu, de fapt chiar după numai o fracțiune infimă de timp, își auzi 
numele.

Pe măsură ce se apropia de tabla de sticlă, pe care începea să se usuce radicalul bățos, își făcu socoteala că nu 
mai există nicio șansă să-și îndrepte media. Avea deja un trei și-un patru, iar cu 3-ul de azi, era ca și aranjată. 
Prin mintea lui Cori trecu fugitiv vara de coșmar, fără telefon, fără ieșiri, cu ore de meditații pe cap. Instinctiv, își 
strânse telefonul prin pânza moale a hanoracului, apoi apucă moțul de cretă pe care Crocodilul îl așezase artistic 
peste burete. Dacă nu spunea nimic, l-ar fi enervat rău, așa că se aruncă să scrie, mormăind cu vocea ei cea mai 
joasă acele propoziții de umplutură care nu însemnau nimic.

— Mai întâi desfacem paranteza, explică ea, cu toate că n-avea nicio idee despre o astfel de operație, apoi 
extragem rădăcina pătrată. 

Crocodilul se așezase picior peste picior, trăgându-și scaunul lângă fereastră, ca s-o vadă mai bine. Cori mozoli 
cu buretele x-ul pe care tocmai îl scrisese, apoi se opri cu ochii pironiți în sticla verzuie și aburită de un suflu 
nevăzut. Talpa Crocodilului se mișca alene, ca o coadă de tigru. O întrebă plictisit dacă știe mai departe și, cum 
răspunsul veni prompt, îi făcu semn să treacă la loc. Lăsă căpătâiul de cretă și buretele exact în același loc.

Doina Ruști, Prințul Avolo (fragment) 

caracterizare personaj

Citeşte următorul text:
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează patru cuvinte din familia lexicală a verbului a scrie. 4 puncte 
2. Menționează rolul cratimei în secvența n-avea nicio idee.  4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin compunere și a unui cuvânt obținut prin conversiune 

din următorul fragment: Foșnetul tăios al catalogului anunța că astăzi va fi rândul celor de la coada alfabetului. 
Un șurub subțire i se înfiletă rapid în ureche, iar o secundă mai târziu, de fapt chiar după numai o fracțiune infimă 
de timp, își auzi numele. 4 puncte

4. Transcrie cuvintele care conțin vocale în hiat din secvența: chiar după numai o fracțiune infimă de timp, își auzi 
numele. 4 puncte  

5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte 
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care Cori s-a oprit din scris. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul literar, Cori, din 
textul Prințul Avolo, de Doina Ruști. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie: 
– să prezinți două trăsături ale personajului ales, prin valorificarea textului dat;
– să ilustrezi două modalități de caracterizare a personajului ales, prin câte o secvență comentată;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Ca să facă performanţă sau ca să treacă clasa, tot mai mulţi elevi au ales, în ultimii ani, calea meditaţiilor. 
Dacă la început era un fenomen izolat, în timp, acesta a luat amploare, existând şi cazuri de profesori care au 
renunţat la catedră şi s-au specializat numai pe meditaţii.

Cum s-a ajuns aici? Acum vreo 40 de ani nu exista moda asta. Făceau meditaţii numai copiii mai slabi la 
anumite materii. Încet, încet, profesorii universitari au lansat ideea că e nevoie de meditaţii, pentru că la admitere 
se cereau lucruri care depăşeau programa. În sine, meditaţia nu e un lucru rău, doar că ar trebui făcută la şcoală, 
pe gratis pentru elevi, iar profesorii ar trebui plătiţi. 

Foarte puțini elevi ajung să nu aibă nevoie de meditații la matematică, în timpul școlii generale sau în timpul 
liceului. Nu este o materie dificilă. Cumva, însă, devine cea mai mare provocare pentru majoritatea elevilor. 
Motivul este legat de faptul că la matematică, odată ce anumite elemente, teorii sau exerciții nu au fost înțelese, 
întreaga materie ce urmează nu are baze puternice de care să se ancoreze. Astfel, în scurt timp, elevul ajunge sa 
fie copleșit de această materie. Tocmai de aceea, mulți elevi fac meditații la matematică. Prima nevoie este de a 
recupera materia și de a umple golurile.

Meditațiile sunt un rău necesar!, www.gandul.info/școală

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

– cum explicau profesorii universitari nevoia de meditații;
– cine avea nevoie de meditații acum 40 de ani. 4 puncte

2. Precizează motivele pentru care unii elevi au nevoie de meditații la matematică. 4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în text: performanță; elevi. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în secvența următoare, menționând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Prima nevoie este de a recupera materia și de a umple golurile. 4 puncte 
5. Transcrie fiecare propoziție din fraza următoare, precizând felul propoziției subordonate: Astfel, în scurt timp, 

elevul ajunge să fie copleșit de această materie. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată atributivă, 

introdusă prin advervul relativ unde. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul unei ore de matematică. 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.).


