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ARGUMENT 

 

Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate 
de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i 
destinat un capitol special.  

Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de 
înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice 
şi culturale într-un text, exprimându-ţi impresiile şi preferinţele.  

Capitolul al II-lea propune sarcini diverse pentru formarea 
competenţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text 
literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui 
punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a 
unor texte argumentative. 

În Capitolul al III-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi 
competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor 
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor 
semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei. 

În sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate 
în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi 
nonliterare, şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii 
române în redactarea  de mesaje scrise.  

Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelelor 
publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Vei găsi 
în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de 
Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute după 
aceeaşi structură şi respectând programa din acest an. Prin testele acestea vei 
putea să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, 
putând să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele. 

Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în 
rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua. 

Indiferent de forma  pe care o vei alege spre a recapitula materia 
claselor V-VIII – individual sau la clasă – această carte îţi va fi un util şi 
plăcut ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea 
spune: ACUM ŞTIU! 
 

Autoarea 
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CAPITOLUL  I  
 
 

RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR / NONLITERAR 
 
 

���� COMPETENŢE VIZATE: 
���� DOVEDIREA ÎNŢELEGERII UNUI TEXT LITERAR SAU NONLITERAR, 

PORNIND DE LA CERINŢE DATE 
����  IDENTIFICAREA VALORILOR ETICE ŞI CULTURALE ÎNTR-UN TEXT, 

EXPRIMÂND IMPRESIILE ŞI PREFERINŢELE 
 
 

TEXTUL LITERAR CULT 
 

Într-o operă literară, autorul transformă realitatea în ficţiune, prin imaginaţie, potrivit 
dimensiunii sale spirituale, deci transmiţând în mod direct sau indirect idei, gânduri, 
sentimente, atitudini. 

Operele literare se grupează, potrivit trăsăturilor comune, în genuri literare 
(liric, epic, dramatic). În cadrul fiecărui gen literar, operele se grupează din nou, pe 
baza trăsăturilor comune, în specii literare. 

Trăsătura fundamentală a textului literar este expresivitatea. 
 

Resurse ale expresivităţii 
 

La nivel fonetic: asonanţa; aliteraţia; repetiţia de sunete. 
La nivel lexico-semantic: figuri de stil; cuvinte polisemantice; valorificarea seriilor 

sinonimice; folosirea de expresii şi locuţiuni; arhaisme, regionalisme, argoul, jargonul; 
câmpuri semantice. 

La nivel morfologic: frecvenţa unor părţi de vorbire; folosirea anumitor moduri şi 
timpuri verbale; valori stilistice ale părţilor de vorbire; mărci ale oralităţii (vocative, 
interjecţii, imperative). 

La nivel sintactic: propoziţii exclamative şi interogative; construcţii incidente, 
apoziţii. 

La nivel imagistic: imagini artistice (vizuale, auditive, motorii, tactile, cromatice). 
La nivel prozodic: ritm (trohaic, iambic); rima (împerecheată, îmbrăţişată, 

încrucişată, monorima, variată); vers liber (fără ritm şi rimă); vers alb (fără rimă). 

 
1. Descoperă, în textul de mai jos, resurse ale epresivităţii textului literar: 
a)   „Nu sunt al lui, dar satul e în mine; 

Trăieşte-n sufletu-mi cu toţi ai săi. 
Simt cum mustesc în sângele din vine: 
Copaci şi case, oameni buni şi răi. 
 

Amestec fără seamăn: cer şi glie,  
Iubiri, dureri şi chiot şi blestem – 
Tot universul strâns într-o moşie… 
O, Doamne, fă să-l deapăn ca pe-un ghem!“  

(Ion Pillat – Poetul) 
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b)  „Epoca negurilor în Deltă sosise. 
Vaporii de apă care se ridicau din mare, de pe Dunăre şi din ghiolurile 

Deltei, rămâneau plutind în atmosferă ceasuri întregi. Fumul vapoarelor 
îngroşa pâcla grea, apăsătoare. 

Soarele rămânea ascuns în perdele de neguri cenuşii. Sirene, fluiere, 
bubuituri se încrucişau repetate la intervale regulate, fără să ştii de unde 
vin. Vapoarele surprinse de ceaţă pipăiau ca nişte orbi, semnalând de frica 
abordajului. 

Pâcla opacă, umedă, se lăsa jos, învăluind portul într-un fum uniform, 
înpăinjenând vederea şi apăsând respiraţia. Umezeala pătrundea până în 
oase. Numai suflarea vântului putea rupe în parte ceaţa care se risipea în 
larg, sau rămânea ca o pânză de păianjen în pădurile de stuf din Deltă.“ 

(Jean Bart – Europolis) 
 
2. Descoperă, în textele de mai jos, trăsăturile textului literar, observând 
toate nivelurile limbii: 
a)      „Prin iarnă din cămara zăvorâtă 

Se furişează cald miros de mere,  
Readucând în vremea viscolită 
Iar toamna cu trecuta mângâiere,  

Când sufletul împovărat venise,  
Cu târna lui pe poame şi de vise,  
În casa amintirilor închise. 

  
Şi-n inimi amorţite de-a lor strajă,  
Străbat adânc, îmbălsămând gândirea,  
Cu seva lor fierbând din nou sub coajă,  
Copilărescul dor şi amăgirea… 

Şi-n inimi, viu ca şi întâia oară. 
Te scoli din somn, tu, cel de-odinioară,  
Din somnul tău, copil de-odinioară …“ 

(Ion Pillat – Copil de-odinioară) 
b)    „Sufletul meu, nufăr pe ape, 

Gândul de-acum, val moleşit, 
Viaţa-n zadar vrea să mă-ngroape. 
Totu-i sfârşit. 
 

Dragostea mea, apa înceată şi verde 
Între nămoalele moi, 
sufletul meu, albele foi îşi pierde, 
albele foi ... 
 

Cad înserări, triste,-n târziu lâncezite; 
palide zări. Soare rănit 
trimite nopţii pe nesimţite 
somn vestejit. 
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ÎMBINAREA MODURILOR DE EXPUNERE 
 

Citeşte cu atenţie textul: 
„Erau goi copiii, rupţi, cu straie peticite, zbârliţi şi murdari, sălbatici 

pe jumătate, crescuţi în bezne şi în lipsuri, fără nicio măsură şi cunoaştere a 
cuviinţei, hlizindu-se la un cuvânt aspru şi neînţelegând blândeţea 
cuvântului bun – dar ce lumină de viaţă proaspătă, ce însetare de viaţă se 
află şi în ochii puilor de sălbăticiune!(...) 

− Domnul Andrieş, pe vremea asta, ne dădea drumul acasă ...vorbi un 
băieţandru, ocolindu-i îndată privirea. 

− Parcă mai aşteptam să ne deie el drumu’? adăugă cel care se numea 
Ţăpu Vasile. Îl mai întrebam noi pe el? deschideam uşa uşor şi du-te, Duluţă... 

− Aşa făceai? întrebă cu glas nepăsător Nicolae Apostol. 
− Păi cum? se viteji Ţăpu Vasile, zvârlind vecinilor priviri ascuţite ca 

să le privească pe chipuri minunarea pentru atâta cutezanţă.”  
(Cezar Petrescu – Şcoala din Ponoare) 

 
1. Indică modurile de expunere prezente în fragmentul de mai sus. 
 

2. Continuă dialogul, adăugând încă patru replici. 
 

3. Imaginează-ţi o situaţie care ar putea preceda fragmentul dat. Povesteşte-o 
în cinci-şase rânduri. 
 

4. Numeşte personajele participante la dialog. 
 

5. Transformă fragmentul de dialog (din textul dat) în povestire. 
 

6. La începutul fragmentului citat este creat portretul colectiv al elevilor de 
la şcoala din Ponoare. Realizează caracterizarea acestora, precizând 
mijlocul de caracterizare folosit de autor (şase-opt rânduri). 
 

7. Descrierea utilizează numeroase figuri de stil. Identifică, în fragmentul de 
descriere de mai sus, două figuri de stil diferite. 
 

8. Explică enunţul: se viteji Ţăpu Vasile, zvârlind vecinilor priviri ascuţite. 
 

9. Fragmentul face parte dintr-o operă narativă. Cine şi cum povesteşte faptele? 
 

10. Imaginează-ţi şcoala din Ponoare şi realizează un tablou de cinci-şase 
rânduri, folosind două epitete, două comparaţii, o repetiţie şi o enumeraţie. 
 

11. Alcătuieşte o compunere în care să evoci chipul învăţătoarei tale. 
 
 

Nu uita: să respecţi trăsătura fundamentală a evocării–dezvăluirea 
sentimentelor faţă de personajul evocat; să respecţi structura oricărei 
compuneri–introducere, cuprins şi încheiere. 
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STRUCTURA OPEREI LITERARE EPICE. INSERŢIA.  
ÎNLĂNŢUIREA. ALTERNANŢA 

 

Autorii operelor epice folosesc diverse procedee de legare a secvenţelor narative. 
Înlănţuirea constă în prezentarea faptelor în ordinea desfăşurării, fie prin 

juxtapunerea lor, fie prin utilizarea unor cuvinte / expresii care sugerează cursivitatea, 
continuitatea (la început, apoi, după aceea, în sfârşit etc). 

Alternanţa constă în prezentarea simultană a acţiunilor desfăşurate în planuri 
separate. Acest lucru este posibil prin folosirea unor cuvinte / expresii precum: în acelaşi 
timp, să ne întoarcem la vorba de la început etc. 

Inserţia este procedeul prin care este introdusă o povestire în interiorul alteia. Mai 
este cunoscută sub denumirea de povestire în ramă (sau chiar povestire în povestire). 

 
Citeşte cu atenţie textul: 
 „Soarele bătea pieziş în hanul Ancuţei, scânteind în geamurile 

zăbrelite. Lăutarii se sculaseră din cotloanele lor şi-şi sticleau dinţii; 
Ancuţa cea sprâncenată aţâţa iar focul în covrul vechi de spuză; noi, 
gospodarii şi cărăuşii din Ţara de Sus ne uitam numai cu coada ochiului la 
oalele goale înşirate lângă proţapuri. Dar cobzele şi scripcile încă n-aveau 
căutare. Şi nici comisul Ioniţă de la Drăgăneşti nu-şi începu povestea pe 
care o aşteptam. Căci pe şleahul Romanului se vedea venind un călăreţ (...) 

Cum coborî de pe cal, zâmbind cu prietenie şi privindu-ne cu ochiu-i 
limpede şi albastru, comisul Ioniţă îl cunoscu şi se repezi din locul lui, 
înălţând braţele şi strigând cu mare glas: 

− Oare mă-nşel? Nu eşti domnia ta prietinul meu Neculai Isac , căpitan 
de mazâli? (...) 

Căpitanul Neculai păşi la butucul din preajma focului. Îşi scoase 
blăniţa şi îşi înfăşură în contăş pistoalele. Puse şaua şi frâul deasupra şi se 
aşeză mulţămit alături, privind în juru-i (...) 

– Domnilor şi fraţilor, a vorbit căpitanul Isac de la Bălăbăneşti, 
- ascultaţi ce mi s-a întâmplat pe-aceste meleaguri, când eram tânăr.(...) 
Aşa, într-o toamnă ca asta, duceam vinuri la ţinutul Sucevei. Şi eram în 
popas aici, la hanul Ancuţei (...). Şi mă aflam în mare mâhnire, căci 
dragostea mea din anul acela se desfrunzise cu vara. Iar mama acestei 
Ancuţe se uita pe sub sprâncene la mine şi râdea, căci nici vinul nu-mi 
plăcea, nici pe lăutari nu-i sufeream. Umblam bezmetic şi singur ca un cuc.”  

(Mihail Sadoveanu – Fântâna dintre plopi) 
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OPERA DRAMATICĂ 
 

Genul dramatic cuprinde opere concepute spre a fi jucate pe scenă. 
 

Trăsături: 
– operele dramatice cuprind în structura lor atât elemente epice cât și lirice; 
– modul de expunere caracteristic este dialogul; 
– acțiunea se desfășoară în fața spectatorilor; 
– conflict puternic între personaje, concepții, atitudini; 
– apar multe personaje, iar acțiunea se concentrează asupra celor principale; 
– locul naratorului din operele epice este luat de personaje; 
– textul literar nu trebuie să depășească anumite dimensiuni și anumite perioade de timp; 
– se structurează pe acte, scene, tablouri; 
– subiectul are aceleași momente ca în opera narativă: expozițiune, intrigă, desfășurarea 
acțiunii, punctul culminant, deznodământ. 

Reprezentanți: I.L.Caragiale, Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, Marin Sorescu, 
Eugen Ionescu, Matei Visniec, Ion Băieșu etc. 

 
Citeşte cu atenţie textul: 
„Actul I, Scena VII 
TIPĂTESCU ZOE, apoi CETĂȚEANUL TURMENTAT 
ZOE (ieșind din stânga repede): S-a dus? ... Ai văzut, Fănică? Ai auzit? 

Și Ghiță nu mai vine ... Fănică, Fănică, ne amenință o nenorocire grozavă ... 
TIPĂTESCU: Taci! vine cineva. E Ghiță desigur. (se repede la ușa din 

fund prin care apare Cetățeanul turmentat) 
CETĂȚEANUL (șovăind): Sluga! (în tot jocul sughite și șovăie) 
ZOE: Cine e ăsta? 
TIPĂTESCU: Ce poftești d-ta? 
CETĂȚEANUL: Eu? ... (sughite) Eu sunt alegător ... 
TIPĂTESCU (nervos): Cum te cheamă? 
CETĂȚEANUL: Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă ... 

vorba e, sunt alegător? (șovăie) 
ZOE: E turmentat? 
TIPĂTESCU: Dracul să-l ia! nu e nimeni afară: lasă să-mi intre aici 

toți nebunii, toți bețivii ... 'Aide, ieși! 
CETĂȚEANUL: Nu sunt turmentat... (zâmbind) coană Joițico... Las' 

că ne cunoaștem… Mă cunoaște conul Zaharia de la 11 Fevruarie… Nu e 
vorba, ținem la d.nae Cațavencu… e din Soțietate… dar vorba e, eu 
alegător… eu… (sughite) apropritar, eu pentru cine votez? (sughite) d-aia 
am venit. (șovăie) 

ZOE: Trimite-l, Fănică, dă-i drumul... e amețit de tot... 
TIPĂTESCU (luându-l cu binișorul): Fii bun, cetățene, du-te. Aldată 

mai vorbim. 
CETĂȚEANUL: Dar ce să vorbim aldată? 
ZOE: A! 
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CETĂȚEANUL: Acu ce treabă avem? ... Nu vă uitați la mine că sunt 
așa de... Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi d-ta cum de a devenit la băutură... 
(sughite) că a fost lată de tot... 

TIPĂTESCU (necăjit): Fii bun, omule, și-nțelege. (vrea să-l apuce) 
CETĂȚEANUL: Eu am găsit (sughite) o scrisoare ... 
TIPĂTESCU ȘI ZOE: O scrisoare! 
CETĂȚEANUL: Da. (către Tipătescu) A d-tale cătră coana Joițica ... 

Am găsit-o alaltăieri seara pe drum, când ieșeam de la întrunire ... Fă-ți idee, 
(sughiță) de alaltăieri seara până azi-dimineață s-o duci într-un chef! ... 

TIPĂTESCU (repezindu-se și apucându-l cu amândouă mâinile de gât): 
Mizerabile!  

CETĂȚEANUL: Nu mă-mpinge, că amețesc ... (sughite)“ 
(I.L.Caragiale – O scrisoare pierdută) 

 
1. Concepute pentru a fi jucate pe scenă, operele dramatice au o structură 
specifică. Indică acele elemente care te fac să observi de la prima vedere că 
textul este o piesă de teatru. 
 

2. Care este modul de expunere pe care se bazează textul dramatic? 
 

3. Indică alt mod de expunere prezent în text și exemplifică. 
 

4. Arată care sunt elementele care întrețin dinamica textului, a replicilor. 
 

5. Comentează rolul indicațiilor scenice care însoțesc replicile personajelor. 
 

6. Indică forma corectă a cuvintelor: Soțietate, apropritar, aldată. 
 

7. Personajele se caracterizează prin limbaj și comportament. Conturează un 
portret al Cetățeanului turmentat, în cinci-opt rânduri. 
 

8. În privința acțiunii, prin ce se deosebește această operă de creația epică? 
 

9. Povestește fragmentul citat. 
 

10. Argumentează, într-o scurtă compoziție, că fragmentul dat face parte 
dintr-o operă dramatică. Folosește planul compunerii de la pagina 64. 
 

TEXTUL LITERAR POPULAR 
 

Literatura populară Literatura cultă 
-   autorul este anonim; 
- operele au caracter colectiv (mai mulţi 
creatori), sincretic (împletirea muzicii cu 
versul şi cu portul popular) şi tradiţional 
(ritm trohaic, rima împerecheată  sau 
monorimă, absenţa strofelor); 
-   se foloseşte limba populară 

- autorul este cunoscut; 
- operele au caracter individual; 
- se transmit pe cale scrisă; 
- se foloseşte limba literară; 
- arhaismele, regionalismele au rol 
stilistic. 
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CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ LITERAR - COMPUNERE MODEL 
 

Într-o operă narativă, personajele devin purtătoarele mesajului literar, ele fiind 
caracterizate astfel încât să slujească unei idei pe care scriitorul doreşte să o transmită. 

„...“ este personajul principal/ secundar/ episodic/ figurant al operei ... . El/ea este ... 
(calitatea, funcţia etc. - învățător/ elev/ haiduc/ bunic/ mamă etc.), fiind înfățișat în timpul 
... (împrejurările în care apare). 

*Dacă se cunoaşte specia în care se încadrează opera, se face referire la specificul 
personajului în respectiva specie (în schiţă, personajul este sumar caracterizat, surprins 
într-un moment semnificativ al vieţii; în nuvelă, personajul este complex, aşezat în centrul 
atenţiei; în baladă, personajul are puteri miraculoase; în basm, personajul parcurge un drum 
de iniţiere, având trăsături supranaturale; în fabulă, personajele sunt alegorice etc.). 

Însuşirile fizice și morale alcătuiesc un portret complex/ sumar, realizat pe parcursul 
unei acţiuni îndelungate/ scurte/ alegorice. Faptele personajului, comportamentul/ 
gândurile și frământările lui sufleteşti sunt principalele mijloace de caracterizare pe care le 
putem sesiza (se prezintă faptele și trăsăturile evidenţiate). Deosebit de importantă este 
punerea personajului într-o situaţie limită de viață, atunci când ... . 

Relaţia cu celelalte personaje, încadrarea într-un anumit mediu de viață scot în evidență 
alte trăsături ale personajului/ (se indică trăsăturile/ relaţia cu personajele/ mediul). 

Prezentarea directă, de către narator/ de către alte personaje, conturează alte trăsături 
ale personajului (se indică trăsăturile, evidențiindu-se rolul descrierii, dacă este cazul). 

Nu în ultimul rând, numele personajului este o modalitate de caracterizare, el sugerând ... . 
Prin folosirea a numeroase mijloace de caracterizare, scriitorul ... realizează portretul 

... înscriindu-1 prin trăsăturile enunţate în categoria/ tipologia ... . 
 

STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV 
 

1. Găseşte argumente în sprijinul afirmaţiei că faptele lui Goe, personajul 
principal din schiţa D-l Goe…, de I. L. Caragiale, se datorează unei educaţii 
defectuoase, urmărind schema generală a discursului argumentativ: 

 

• Expunerea ideii. 
• Argumentarea (refuzarea sau acceptarea afirmaţiei; dezvoltarea argumentelor). 
• Concluzia. 

 

Porneşte de la următoarele repere: 
���� prezintă atitudinea doamnelor când Goe se comportă inadecvat şi 

explică modul în care această atitudine îl influenţează pe copil; 
���� exemplifică situaţii în care doamnele au un comportament permisiv; 
���� compară faptele lui Goe cu cele ale personajului Ionel din schiţa 

Vizită..., de I. L. Caragiale. 
 

În redactarea argumentării, nu uita:  
���� EXPLICĂ, folosind cuvinte/sintagme precum: 
faptul se explică prin, deoarece, fiindcă, aceasta rezultă din etc. 
���� EXEMPLIFICĂ, folosind cuvinte/sintagme precum: de exemplu, 

de pildă, precum. 
���� ARGUMENTEAZĂ, folosind sintagmele: în comparaţie cu, la fel cu, 

faţă de, în acelaşi fel ca. 
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2. Alcătuieşte scurte texte argumentative, în care să îţi exprimi părerea 
referitoare la următoarele aspecte: 
a) Concurenţa între elevi este o condiţie a progresului şcolar. 
b) Televizorul ne influenţează în mod negativ viaţa. 
c) Reclama este o modalitate de manipulare a oamenilor. 
d) Bibliotecile online sunt o sursă importantă şi comodă de documentare. 
 

OPERA POPULARĂ 
 

Folosind planul dat, scrie o compunere de cincisprezece-douăzeci de 
rânduri în care să argumentezi că textul dat este o operă populară. 
 

1. Introducere (definiția operei populare – vezi pagina 42; formularea 
ipotezei); 
 

2. Cuprins (demonstrarea faptului că toate elementele enunțate în definiție 
sunt prezente în textul dat): 

– temă specifică operelor populare; 
– caracterul anonim, oral, sincretic, tradițional, colectiv; 

 

3. Încheiere – încadrarea operei date în literatura populară. 
 

„Colo-n jos pă prundurele 
Ziduiesc trei frăţurele. 
Care cum zidul făcea 
Pe noapte se surpa. 
Ei aşe s-o sfătuit: 
Care nevasta-a vini 
Cu prânzu mai dimineaţă 
Tăt în zâd s-o zâduiască. 
 

Nevasta lui Siminic 
Dimineaţa s-o sculat 
Şi pă faţă s-o spălat 
Şi prânzu şi l-o gătat  
Şi pruncii i-o aşezat, 
La Siminic o alergat. 
 

Siminic din grai grăie: 
– Doamne, la nevasta me, 
Dă-i, Doamne, un lup nainte,  
Doară ie s-o spăimânta 

Şi prânzu şi l-a vărsa  
Şi napoi s-a înturna. 
Ea lupu l-o-nconjurat  
La Siminic o alergat. 
Siminic din grai grăie: 
– Doamne, la nevasta me, 
Dă-i, Doamne,-un lujer nainte,  
Doară ie s-o-mpiedica 
Şi prânzu şi l-a vărsa. 
Ea lujeru l-o-nconjurat  
La Siminic o-alergat. 
 
– Haidaţi, măi fraţi, să prânzim,  
Nevasta să zâduim. 
 
Zâduită până-n brâu,  
Răsărit-o-on spic de grâu;  
Zâduită până-n barbă,  
Răsărit-o-on spic de iarbă.“ 

(Balada lui Siminic, variantă a baladei Meşterul Manole,  
culeasă de Pamfil Bilţiu) 
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VERBUL 
 
 

Se dă textul: 
I. „Pe la amiază începuse un glas de corn să adie din poiană în poiană. 
Bătaia copoilor răspunse răsunător: chiaf! chiaf! Se auziră şi voci 
omeneşti! Şi pe poteci, din lumină, intrară, cercetând cu ochii desişurile, 
doi oameni.“ 

(Mihail Sadoveanu – În Pădurea Petrişorului) 
 
 

1. Subliniază, în textul dat, verbele. Încadrează-le, apoi, în tabelul de mai jos: 
 

verbe la moduri predicative verbe la moduri nepredicative 
verb mod verb mod 

    
 

2. Analizează verbele la timpuri trecute, potrivit tabelului: 
 

verb mod timp persoană număr 

     
 

3. Precizează conjugarea verbelor descoperite la exerciţiul 1. 
 

conjugarea I a II-a a III-a a IV-a 
    

 

4. Scrie formele de imperativ ale verbelor a începe, a tăcea, a face. 
 

5. Deosebeşte verbele tranzitive de cele intranzitive, din text, şi înscrie-le în tabel: 
tranzitive intranzitive 

  
 

6. Scrie verbul a adia la modul  indicativ, timpul mai mult ca perfect. 
 

7. Conjugă verbul a auzi la modul indicativ, timpul perfect simplu. 
 

8. Înlocuieşte verbele la indicativ cu sinonimele lor contextuale. 
 

9. Formează derivate verbale de la substantivele om şi glas. 
 

10. Alcătuieşte enunţuri cu sensuri diferite (cel puţin trei) ale verbului a intra. 
 

11. Introdu antonimele verbelor a începe şi a ieşi în două enunţuri. 
 

12. Indică funcţiile sintactice ale tuturor verbelor din text. 
 

13. Formează un enunţ în care verbul cercetând să devină adjectiv şi 
precizează-i funcţia sintactică. 
 

II. „Era o vreme frumoasă. Era vară, holdele erau galbene, ovăzul verde, 
fânul era clădit în căpiţe şi cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui 
lungi şi roşii şi clămpănea pe egipteneşte, fiindcă limba asta o învăţase de 
la maică-sa. De jur împrejurul ogoarelor şi al păşunilor erau păduri mari şi 
în mijlocul pădurilor, heleşteie adânci. Ce frumos era pretutindeni!“ 

(Hans Christian Andersen – Răţuşca cea urâtă) 
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CAPITOLUL AL IV-LEA  
 

MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ 
 
 

Testul 1* 
(Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a,  

anul școlar 2014-2015 - varianta din concurs) 
 
Subiectul I (42 de puncte) 

Citeşte următorul text: 
 
„A fost odată ca niciodată etc. 
A fost un împărat şi o împărăteasă. Ei aveau trei copii. Mai aveau pe 

lângă palaturile lor o grădină foarte frumoasă [...]. În fundul acestei 
grădini crescuse un măr cu totul şi cu totul de aur. Împăratul nu mai putea 
de bucurie că în grădina sa se află un aşa pom cum nu se găsea în toată 
lumea. Se tot întorcea pe lângă dânsul şi se tot uita pe de toate părţile la el, 
de i se scurgeau ochii. Când, într-o zi, văzu că pomul înmugureşte, înfloreşte, 
se scutură florile şi roadele se arată, apoi spre seară dă în pârguială. […] 
Îi lăsa gura apă, când se gândea că a doua zi o să aibă la masa sa mere de 
aur, lucru ce nu se auzise până atunci. 

A doua zi nu se luminase bine de ziuă şi împăratul era în grădină ca 
să vază merele cele aurite şi să-şi împace nesaţiul ce avea de a se uita la 
dânsele. Dară rămase ca ieşit din minte, când, în loc de mere coapte aurii, 
văzu că pomul înmugurise din nou, iară merele nicăiri. Încă fiind acolo, 
văzu cum înfloreşte pomul, cum îi cad florile şi cum roadele se arată iarăşi. 

Atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta până a doua zi. 
În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie 
mare, şi porunci ca paznici să se puie să prinză pe hoţi. Dară aşi! unde e 
pomana aia! 

Pomul înflorea în fiecare zi, se scuturau florile, rodul creştea şi seara 
da în pârg. Noaptea se cocea. Oarecine venea atunci şi le lua, fără să 
prinză de veste oamenii împăratului. Pare că era un lucru făcut: acel cineva 
care lua merele îşi bătea joc şi de împăratul şi de toţi paznicii lui. Acestui 
împărat acum nu-i mai era că nu poate avea mere aurite la masa lui, ciuda 
cea mai mare era că nici pârga* acestui pom nu o văzuse măcar. Aceasta îl 
întristă până într-atâta încât p-aci era să se scoboare din scaunul 
împărăţiei şi să-l dea celui ce se va lega a prinde pe hoț.“ 
 

(Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos, text cules de Petre Ispirescu) 
________ 
*pârgă s.f. - faza de început a coacerii unor fructe 
                                                           

* Conform www.edu.ro, 20 septembrie 2015 
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A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 
subliniate: frumoasă, bucurie, venea.                                                        (6p) 
 

2. Explică rolul cratimei în secvența încât p-aci era.                                (6p) 
 

3. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul 
acțiunii.                                                                                                       (6p) 
 

4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.                    (6p) 
 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței:  
Atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta până a doua zi. 

În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie 
mare, şi porunci ca paznici să se puie să prinză pe hoţi. Dară aşi! unde e 
pomana aia!                                                                                               (6p) 
 
B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi 
apartenența la specie a basmului popular Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos, 
valorificând textul dat.                                                                             (12p) 

În compunerea ta, trebuie: 
– să precizezi patru trăsături ale basmului popular; 
– să ilustrezi două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat; 
– să ai un conținut adecvat cerinței formulate; 
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 
 
Subiectul al Il-lea (36 de puncte) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 
„Odată cu sărbătoarea Sânzienelor, românii de pretutindeni serbează 

Ziua Universală a iei. Bluza tradiţională românească se bucură de 
popularitate în lumea întreagă şi a devenit un obiect vestimentar aproape 
obligatoriu în garderoba româncelor. 

Sărbătoarea a fost propusă anul trecut de comunitatea online „La Blouse 
Roumaine”, iar ziua de 24 iunie nu a fost aleasă întâmplător. O tradiţie 
veche din Maramureş arată că Sânzienele, fiinţe cu puteri magice şi atingere 
binefăcătoare, ar fi purtat ii. Cămaşa românească de sărbătoare era 
confecţionată iniţial din pânză de in sau cânepă, iar ulterior din bumbac 
sau mătase. Motivele geometrice sau inspirate din natură au atras atenţia 
artiştilor de-a lungul timpului. Cea mai frumoasă piesă a costumului tradiţional 
românesc l-a fascinat pe celebrul Henri Matisse, care, inspirat de colecţia 
de ii tradiţionale primită în dar de la pictorul Theodor Pallady, desăvârşeşte, 
în 1940, faimosul tablou „La blouse roumaine” […]. O altă reprezentare a 
iei româneşti apare în pictura „România revoluţionară”, semnată de 
Constantin Daniel Rosenthal. Acesta a imortalizat-o pe Maria Rosetti 
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purtând ie şi năframă. İa românească apare şi în tablourile semnate de 
Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion sau Francisc Șirato. 
Patru decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspiraţie pentru 
una dintre colecţiile semnate de Yves Saint Laurent. […] Bluza tradiţională 
a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în garderoba româncelor. 
Modelele tradiţionale, cusute manual, pot compune ţinute moderne, 
spectaculoase, care atrag atenţia pe stradă sau chiar la cocktailuri. Ia 
poate fi purtată în orice sezon, pentru că niciodată nu va fi demodată.“ 

(Oana Antonescu, Este ziua iei românești:  
piesa vestimentară care nu se demodează niciodată, în Adevărul) 

 
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din 
textul dat: 
– data la care se sărbătorește Ziua Universală a Iei;  
– numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal.                       (4p) 
2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 

(4p) 
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate 
din secvenţa Bluza tradiţională românească se bucură de popularitate în 
lumea întreagă şi a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în 
garderoba româncelor.                                                                              (4p) 
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa Patru 
decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspiraţie pentru una 
dintre colecţiile semnate de Yves Saint Laurent.                                       (4p) 
5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, 
precizând felul subordonatei: Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că 
niciodată nu va fi demodată.                                                                      (4p) 
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o 
propoziţie subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele 
relativ care.                                                                                                 (4p) 
 

B. Redactează, în 80 – 150 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o 
întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare.            (12p) 

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 privind numărul de cuvinte. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte 
pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei - 1p; coerenţa textului - 2p; registrul 
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului - 2p; ortografia - 3p; punctuaţia - 
2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2p) 
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Testul 2* 
(Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a,  

anul școlar 2014-2015 - varianta de rezervă) 
 
Subiectul I (42 de puncte) 

Citeşte următorul text: 
 

„Anul acesta, dar, topografia* băncii noastre prezintă următorul aspect: 
în capul băncii, lângă catedră, stă Mihăiță, vin apoi Cotan, eu și Chiostec. 

Noul nostru coleg de bancă este băiatul unui țăran de la Merișani, 
care și-a pus în gând să-l facă doctor și cu timpul să-i clădească un spital în 
sat […]. La oraș a venit îmbrăcat țărănește și n-a renunțat la cămașa albă 
și la ițarii* de dimie* decât acum un an, când a trecut în cursul superior. 
Și-a păstrat însă căciula și cizmele. Pălărie nu poartă niciodată, fiindcă i se 
pare că-i suflă vântul prin creieri, iar ghetele cu care a defilat la 10 Mai le 
ține acasă, în ladă, de frică să nu i se scrântească picioarele în ele. 

Dintre toți colegii mei de clasă, Chiostec este cel mai temut, dar și cel 
mai iubit. Este încăpățânat ca un catâr și mucalit* ca un Păcală. Când se 
ceartă cu câte cineva, este în stare să dea foc orașului întreg. Dar după ce 
se împacă, se înmoaie ca un gogoloi de pâine caldă. Râde ca un castan roșu 
înflorit și plânge ca o lumânare de ceară. […] 

În timpul recreațiilor, Chiostec ne cântă din flaut. Cotan pretinde că 
„Doina Oltului” și „intermezzo” din „Cavaleria rusticana” le cântă mai 
bine chiar decât flautistul muzicii militare. 

De când stăm alături de el în bancă, ne-am împrietenit și mai bine. 
Chiostec este un sentimental exotic cu chip de ibis* împăiat și trup de 
palmier veritabil, păstrat lângă soba de teracotă a unei sufragerii boierești. 

Pe mine mă apreciază, mai ales, fiindcă fac cele mai bune teme la limba 
română. Anul acesta însă ne-au venit patru profesori noi – de limba română, 
de limba greacă, de matematici și de geologie. Cei vechi au fost scoși la pensie 
sau mutați în alte orașe. Faptul acesta îl neliniștește și pe el, și pe mine, și 
pe Mihăiță chiar. Singur Cotan nu duce nicio grijă. Profesorii cei vechi ne 
știau pe dinafară, cunoșteau aptitudinile fiecăruia dintre noi […]. Ce avea 
să fie de acum înainte? … Profesorii cei noi nu par deloc încântați de noi.“ 
 

(Ion Minulescu - Corigent la limba română) 
___________ 
*topografie s.f. - mod în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu 
*iţari s.m. pl. - pantaloni ţărăneşti lungi, strâmţi şi încreţiţi pe picior 
*dimie s.f. - ţesătură groasă de lână, folosită la confecţionarea hainelor ţărăneşti 
*mucalit adj. - care știe să stârnească râsul, păstrând un aer serios 
*ibis s.m. - pasăre asemănătoare cu barza 

                                                           

* Conform www.edu.ro, 20 septembrie 2015 


