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

Clasa a VIII-a
Limba și literatura română

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)

Ah! ce frumoase-s serile de toamnă!
Prin frunze reci doar un fior adie;
S-arată-n deal, cu faţa purpurie,
A nopţilor fermecătoare Doamnă.

Pe câmpul veşted tainic ea-mprăştie
Strălucitoarea-i negură albastră,
O, Doamne sfânt! Ce pană mult măiastră
Atâta farmec ar putea descrie!

Stropit cu lacrimi pare-acum boschetul.
În umbra lui mă simt prins de tristeţe:
Există oare-atâta frumuseţe
În fire, aşa cum o simţi tu, poetul?

Ori suntem pradă, o! gândire-amară!
De-a simţurilor noastre amăgire
Ce-aruncă-un văl frumos peste-o neştire,
Şi totuşi, Doamne, ce frumoasă seară!

Duiliu Zamfirescu, Seară de toamnă

SEMNIFICAȚIA TITLULUI

Citeşte următorul text:
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: veșted; tristețe. 4 puncte 
2. Menţionează rolul cratimei în secvenţa ea-mprăștie. 4 puncte
3. Explică modul de formare pentru cuvintele: tainic; strălucitoarea. 4 puncte
4. Precizează două cuvinte care conţin diftong din a doua strofă a poeziei. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din ultima strofă a poeziei şi măsura ultimului vers.  4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți semnificația titlului poeziei 
Seară de toamnă, de Duiliu Zamfirescu, prin rapor tare la conținutul poeziei. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi semnificaţia titlului operei literare;
– să prezinţi detaliat semnificaţia titlului operei literare, prin raportare la conţinut, 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 serie de păsări călătoare migrează între Europa Centrală unde petrec perioada de vară și Europa de Sud sau 
Africa de Nord unde rămân în perioada de iarnă. Păsările acestea migrează pe rute scurte. Alte păsări călătoare 
migrează pe distanțe lungi, din Europa până în Africa Sudică. Mai sunt unele păsări arctice care migrează iarna, 
între Scandinavia sau Siberia, spre Europa Occidentală.

De ce migrează păsările?
Principalele motive ale migrării păsărilor sunt: oferta de hrană variată cu anotimpurile, căutarea celui mai 

potrivit loc pentru cuibărit, fuga din fața inamicilor naturali și evitarea suprapopulării. Durata și distanța parcursă 
cu ocazia migrării este însă diferită. Unele păsări migrează zilnic: nopțile și le petrec în centrul orașului, unde este 
mai cald decât la periferie. Alte păsări, care cuibăresc în emisfera nordică, observă că toamna, zilele devin mai 
scurte și mai reci, scade ritmul de creștere a plantelor și oferta de hrană. De aceea migrează spre Sud. Primăvara, 
în locurile de iernat, temperatura crește și scade umiditatea, astfel încât păsările doresc să se întoarcă în regiunile 
mai reci. Dacă găsesc un teritoriu cu climă potrivită și hrană suficientă, clocesc acolo, iar toamna următoare 
migrează din nou spre Sud.

Migrarea păsărilor, https://ro.wikipedia.org

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

– unde migrează păsările arctice iarna;
– care sunt cauzele pentru care unele păsări migrează spre sud. 4 puncte

2. Precizează în ce constă diferenţa privind distanţa și durata migrării păsărilor.  4 puncte

Citeşte următorul text:
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3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat: păsările; distanțe. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Dacă găsesc un teritoriu cu climă potrivită și hrană suficientă, clocesc acolo. 4 puncte
5. Transcrie o propoziţie subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Alte păsări, care cuibăresc în 

emisfera nordică, observă că toamna, zilele devin mai scurte și mai reci. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă. 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150–300 de cuvinte, în care să descrii un tablou impresionant din natură, în 
anotimpul iarna. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să prezinţi două caracteristici ale tabloului din natură;
– să folosești un limbaj expresiv;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.

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 vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 
3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1 p.).


