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CLASA a VIII-a  
 

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

♦ Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 
 

 „Cel mai obraznic din stejari 
 Certa modestul trandafir: 
 – Zău, de-ndrăzneala ta mă mir, 
 Cu mine tu să te compari? 
 Cu vârful meu eu sparg azurul 
 Şi sunt prieten cu vulturul, 
 Şi trunchiul meu nu sunt în stare 
 Trei oameni să-l cuprindă; 
 Ar trebui să mă admiri! 
 
 – Aşa e, dar tu faci doar ghindă, 
 Şi eu fac trandafiri” 

(Cincinat Pavelescu – Trandafirul şi stejarul)
 
 

10 p 1. Desparte în silabe cuvuntele: obraznic şi trunchiul ................................................................................ 

5 p 2. Scrie un cuvânt derivat de la cuvântul trandafir .................................................................................... 
 

5 p 3. Scrie două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia termenului rod:  
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 4. Identifică valoarea morfologică a cuvântului meu din structura Cu vârful meu eu sparg azurul. 
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 5. Cuvântul subliniat din structura: Şi sunt prieten cu vulturul este: 
 a) verb copulativ    b) verb predicativ 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

5 p 6. Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat atributul din structura Certa modestul trandafir. 

..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 7. Transcrie o propoziţie secundară din textul dat.  
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 8. Structura Ar trebui să mă admire este:  
 a) propoziţie dezvoltată   b) frază 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
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5 p 9. Construieşte un enunţ în care să foloseşti structura ce-l. 

..................................................................................................................................................................... 
5 p 10. Structura subliniată din versul – Zău, de-ndrăzneala ta mă mir, reprezintă:  

 a) două cuvinte     b) un cuvânt 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

5 p 11. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului scris corect: 
a) Copiii silitori, citesc mult. 
b) Copiii silitori citesc mult. 
 

5 p 12. Poezia dată este o fabulă. Formulează, într-un singur enunţ, morala acesteia. 
..................................................................................................................................................................... 
 

25 p 13. Scrie o povestire de cel mult o pagină, în care să prezinţi o întâmplare reală sau imaginară, care ar 
putea să fie expresia mesajului acestei fabule. 
Povestirea pe care o vei scrie va conţine: 
- părţile unei naraţiuni (expoziţiune, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant şi deznodământul); 
- cel puţin două personaje; 
- îmbinarea descrierii cu naraţiunea şi dialogul; 
- o expunere clară, expresivă şi corectă; 
- corectitudine în scriere, punctuaţie şi aşezare în pagină. 

 
 
 
 
 

Atenţie! Povestirea se scrie pe cealaltă faţă a paginii sau pe o foaie separată. 
 
 
 
 
 

Total punctaj maxim 100 puncte.   


