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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)

Se uită lung fiul de împărat cum mârțoaga îmbuca cu lăcomie din jar, dar nu zise nimic, gândea însă în mintea 
sa: dacă mă voi duce cu schiloada asta, nu stau bun că o să ajung departe; numai împrejurarea că mânca foc îl 
făcu să nu crează că mumă-sa l-ar fi păcălit. Calul însă […] zise:

— Drag domnul meu, știu ce gândești, dar nu te teme, bun e Dumnezeu și bună minte ți-a dat de m-ai căutat, 
gată-te de cale, dar până atuncea mai dă-mi un vrav* bun de jar să mă satur, apoi îmi poruncește cum să merg: 
ca vântul sau ca gândul?

Și merse fiul împăratului cu mârțoaga acasă; frații cei mai mari nu-și putură stăpâni râsul când îl văzură cu 
ce cal voiește a pleca, ba cel mai mare chiar zise în batjocură:

— Pare-mi-se că de ceilalți te temi.
Tată-său însă nu se învoia odată cu capul a-l lăsa să plece cu acel cal, dar, după multă rugare, în urmă zise:
— Acum fă ce știi, eu nu mă mai amestec.
Și dete feciorul un vrav mare de jar calului […], care sforăi o dată de tot scântei îi ieșiră pe nări, apoi se scutură 

de îi căzu tot părul de pe el și rămase numai un păr luciu-galben ca aurul și era acum calul mai frumos decât toți 
câți îi avea împăratul. Atunci zise împăratul:

— Cu calul acesta am umblat și eu a peți.
După aceea, intră feciorul în chilia împărătesei să-și ia rămas-bun, iar ea îl sărută și-i dete trei lucruri: un 

inel, un ceas și o lădiță de aur. Aceste trei daruri aveau un preț foarte mare, deoarece inelul răspândea lumină ca 
soarele, ceasul strălucea tot ca soarele, și dacă îl puneai pe masă deschis, cânta mai frumos decât toate muzicile 
din lume, iar lădița asemenea era strălucitoare ca un soare și când o puneai pe masă și o deschideai, ieșeau din ea 
cele mai bune mâncări și băuturi ce sunt pe astă lume. După aceea, își încinse paloșul cel ruginit, își luă sănătate 
bună de la tată-său și de la frați și hai la drum. Apoi îl întrebă calul:

— Domn, domnuțul meu, dar cum să te duc: ca vântul sau ca gândul?
— Să mă duci ca gândul, răspunse feciorul și începură a merge întâi mai lin, apoi tot mai tare până nu se mai vedeau.
 Crăiasa Zânelor, basm cules de Ion Pop Reteganul (fragment)

 * vrav, vraf – grămadă, maldăr, morman

BASMUL POPULAR

Citeşte următorul text:



„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

2

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: voiește; batjocură. 4 puncte 
2. Menţionează rolul virgulelor în secvenţa — Domn, domnuțul meu, dar cum să te duc. 4 puncte
3. Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului frumos. 4 puncte
4. Desparte în silabe cuvintele: feciorul; aur; aveau; ruginit. 4 puncte
5. Numește un mod de expunere identificat în textul dat. 4 puncte
6. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 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)

Delfinii sunt unele dintre cele mai inteligente creaturi de pe Pământ. Mai mult de atât, delfinii au, de regulă, un 
comportament altruist și le place să îi ajute pe cei neajutorați. Nu puține au fost cazurile în care aceștia au devenit 
adevărați eroi după ce au salvat de la moarte oameni și animale. Iată un exemplu în acest sens. 

În urmă cu cinci ani o știre făcea ocolul lumii. Patru salvamari din Noua Zeelandă au povestit cum un grup de 
delfini i-a protejat de atacul unui rechin. 

Salvamarii înotau la circa 100 m de plajă în Ocean Beach. La un moment dat, au fost înconjurați de un grup 
de delfini care nu le permiteau să plece de lângă ei. Mai mult de atât, când salvamarii încercau să iasă din cerc 
erau împinși de mamifere înapoi. 

Dacă la început au crezut că delfinii se comportau extrem de ciudat, în câteva minute bărbații și-au 
dat seama că, de fapt, aceștia încercau să-i protejeze de un rechin alb, care venea înspre ei, pe sub apă. Cu 
ajutorul delfinilor care i-au înconjurat permanent timp de 40 de minute, salvamarii au reușit să ajungă 
teferi la mal. 

Fapte eroice ale delfinilor, https://casa.acasa.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:

– prin ce se caracterizează comportamentul delfinilor;
– unde se aflau salvamarii când și-a făcut apariţia rechinul alb. 4 puncte

2. Precizează cât timp i-au înconjurat delfinii pe salvamari pentru a-i salva de rechinul alb. 4 puncte
3. Menţionează persoana şi cazul pronumelor subliniate în textul dat: le; ei. 4 puncte

Citeşte următorul text:
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4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa următoare, menţionând partea de vorbire 
prin care se exprimă: Delfinii sunt unele dintre cele mai inteligente creaturi de pe Pământ. 4 puncte

5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: Patru salvamari din Noua 
Zeelandă au povestit cum un grup de delfini i-a protejat de atacul unui rechin. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă. 
 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150–300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, 
petrecută în timpul derulării unui proiect școlar. 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 vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 
3  p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1 p.).


