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 Citeşte cu atenţie textul: 

Azi nu mai cântăm, nu mai zâmbim. 

Stând la început de anotimp fermecat, 

astăzi ne despărțim 

cum s-au despărțit apele de uscat.  

Nimeni nu va ști că suntem tot atât de aproape 

Și că, seara, sufletul meu, 

ca țărmul care se modelează din ape, 

ia forma uitată a trupului tău… 

 

Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. 

Fiecare ne spunem: - Așa trebuie să fie… 

Alături, umbra albastră 

pentru adevăruri gândite stă mărturie. 

 

Astăzi nu ne sărutăm, nu ne dorim. 

Stând la început de anotimp fermecat, 

astăzi ne despărțim 

cum s-au despărțit apele de uscat.   
 

Nu peste mult timp tu vei fi azurul din mări, 

eu voi fi pământul cu toate păcatele. 

Păsări mari te vor căuta prin zări 

ducând în gușă mireasmă, bucatele. 

 

Nu peste mult timp tu vei fi cerul răsfrânt, 

eu voi fi soarele negru, pământul. 

Nu peste mult are să bată vânt. 

Nu peste mult are să bată vântul... 

 

Oamenii vor crede că suntem dușmani. 

Între noi, lumea va sta nemișcată 

ca o pădure de sute de ani 

plină cu fiare cu blană vărgată. 

 

 

 (Ștefan Augustin Doinaș, Astăzi ne despărțim) 

 

SUBIECTUL I - 30p ( 6 x 5p ) 
Elemente de construcţie a comunicării (fonetică, vocabular, morfosintaxă) 

1. Transcrie, din text, câte un cuvânt care să conţină diftong, triftong şi hiat (Subliniază-le şi denumeşte-le!) 

şi două cuvinte în care numărul literelor nu coincide cu numărul sunetelor (Precizează-le!).  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 5 puncte 

2. Transcrie, din text, câte un cuvânt format prin derivare şi prin compunere şi trei cuvinte formate prin 

conversiune. Precizează, pentru fiecare, procedeul de formare. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....….5 puncte 
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3. Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în text: fiecare,  gândite, suntem, că și uscat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..… 5 puncte 

4. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor scrise îngroşat în text: de uscat, azurul, cu blană, nimeni  

și seara …………………….……………………………………….………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...............………………………… 5 puncte   

5. Transcrie, din text, două propoziţii coordonate prin juxtapunere şi o propoziţie subordonată 

necircumstanțială (Precizează felul lor!)  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 5 puncte 

6. Alcătuieşte cinci fraze în care propoziția cum s-au despărțit apele de uscat din text să introducă cinci 

subordonate diferite. Delimitează frazele şi precizează felul propoziţiilor.  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 5 puncte 

SUBIECTUL al II-lea – Lectura - Înţelegerea textului -  30p ( 3x10p) 

1. Precizează genul căruia îi aparţine textul citat şi argumentează prin două exemple identificate în text. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 10 puncte 

2. Selectează, din text, două figuri de stil diferite și explică înțelesul fiecăreia, în câte trei – cinci rânduri (30 – 50 

de cuvinte)………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 10 puncte 

3. Explică înțelesul versurilor din strofa evidențiată în text.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 10 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea – Lectura - Scriere reflexivă - 30p  

 

Crezi că despărțirea poate fi un nou început?  

Redactează un text, de minimum 200 de cuvinte (20-25 de rânduri), în care să prezinți răspunsul la    

întrebarea dată, valorificând textul-suport, precum și experiența ta de lectură sau personală.  

În compunerea ta, trebuie: 

- să folosești cel puțin două tipuri de structuri textuale diferite; 

- să folosești patru figuri de stil diferite, pe care le vei sublinia; 

- să ai un conținut adecvat cerinței ; 

- să te înscrii în limitele de spațiu indicate.       

 

Vei primi 20 puncte pentru conținutul compunerii și 10 puncte pentru redactare.  

- Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 200 de cuvinte 

şi dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto.                                                
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Concursul START SPRE PERFORMANȚĂ 

Limba și literatura română - Clasa a VIII-a – 21.05.2022 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE   

SUBIECTUL I – 30 p (6x5p)  

1. Transcrierea cuvintelor care conțin diftong și hiat (de exemplu -  mai, tăcerea , noastră– diftongi/ eu – 

triftong/ fiecare, fie – hiat etc.) și a cuvintelor în care numărul literelor nu coincide cu cel al sunetelor (de 

exemplu e, eu)                                                                                                            5x1p = 5 puncte 

Transcrierea cuvintelor formate prin derivare (de exemplu mărturie, nemișcată), compunere (de exemplu 

astăzi, fiecare etc.) și conversiune (de exemplu fermecat, uscat etc.)                           5x1p = 5 puncte                                                                                               

2. Precizarea valorilor morfologice ale cuvintelor date (fiecare – pronume nehotărât; gândite – adjectiv 

provenit din verb la participiu/ participial; suntem – verb copulativ, că – conjuncție subordonatoare, 

uscat – substantiv comun;)                                                                                          5x1p = 5 puncte 

3. Precizarea funcțiilor sintactice ale cuvintelor indicate (de uscat – complement prepozițional; azurul – 

nume predicativ; cu blană – atribut substantival prepozițional; nimeni – subiect; seara – circumstanțial 

de timp);                                                                                                                      5x1p = 5 puncte 

4. Transcrierea celor două propoziții coordonate prin juxtapunere (3 puncte) / a două propoziții coordonate 

prin alte mijloace (2 puncte) și a subordonatei necircumstanțiale, precizând felul lor (2x0,5p + 1p = 2 

puncte)                                                                                                                                    5 puncte 

5. Alcătuirea celor cinci fraze în care propoziția dată să introducă cele cinci subordonate  (5x0,5p = 2,5 

puncte); delimitarea propozițiilor și precizarea felului lor (5x0,5p = 2,5 puncte)                        5 puncte                                                                                             

                                                

SUBIECTUL al  II- lea   – 30 p (3x10p)  

1. Precizarea genului (genul liric) - 2 puncte și a două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat 

(2x4= 8 puncte); simpla precizare a trăsăturilor, fără exemplificare (2x2= 4 puncte)                                                                              

                                                                                                                                             10 puncte 

2. Selectarea a două figuri de stil diferite (2x2 = 4 puncte) și explicarea înțelesului acestora. (3x2 = 6 

puncte)                                                                                                                                  10 puncte 

3. Explicarea corectă, coerentă, a textului dat (10 puncte)/ încercare de explicare. (5 puncte)     10 puncte                                                                                                         

                                                                                                    

SUBIECTUL al III-lea – 30p  
- Folosirea a două structuri textuale diferite                                                                                            2x4 puncte = 8 puncte 

- Folosirea a patru figuri de stil diferite (4x1p.)  și sublinierea acestora (4x1p.)                                                          8 puncte 

- Conținut adecvat/ adecvarea parțială a conținutului                                                                                    4 puncte/ 2 puncte 

- Ortografie, punctuație, lizibilitate                                                                                                                       3x2 = 6 puncte 

- Respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                                                                     4 puncte 

                                         
Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


