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EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2020 – 2021 

Limba şi literatura română 

           

Model 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 
  

SUBIECTUL I            30 de puncte 

 

Se dă textul: 

  

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,  

Uite, ochii mei ţi-i dau.  

Ieri spre seară-n vântul galben 

Arborii-n genunchi plângeau. 

 

Lasă-mi, toamnă, cerul lin. 

Fulgeră-mi pe frunte mie. 

Astă-noapte zarea-n iarbă 

Încerca să se sfâşie. 

 

Lasă, toamnă-n aer păsări, 

Paşii mei alungă-mi-i.  

Dimineaţa bolta scurse 

Urlete de ciocârlii. 

 

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi 

Fructele şi lasă 

Urşii neadormiţi, berzele neduse, 

Ora luminoasă. 

 

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai 

Plânge-n soare fum. 

Înserează-mă pe mine, 

Mă-nserez oricum. 

Ana Blandiana, Lasă-mi toamnă… 

 

 

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la  

textul dat. 

 

1. Transcrie, din următorul articol de dicționar, sensul din text al cuvântului „lin“.      4 puncte 

 

LIN, -Ă, lini, -e, adj. 1. Care se mișcă sau se desfășoară în mod egal, fără salturi și treceri 

bruște (și în ritm moderat); domol, liniștit, potolit. 2. (Despre drumuri, pante etc. ) Cu 

înclinație mică, ușor de urcat sau de străbătut. ♦ (Rar; despre suprafețe) Neted. 3. (Despre 

sunete) Lipsit de intensitate; blând, potolit. ♦ (Poetic; despre lumină) Cu o strălucire 

domoală, blândă, odihnitoare. 4. Calm, liniștit. – Lat. (= lenis).  
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Menționează, într-un enunț, tema textului, justificându-ți opțiunea cu două cuvinte-cheie din 

text.           4 puncte 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Numește o  trăsătură a textului liric, ilustrând-o cu un exemplu din textul dat. 6 puncte 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Comentează, în 30–50 de cuvinte, versurile Lasă-mi, toamnă, cerul lin./ Fulgeră-mi pe frunte 

mie..            8 puncte 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Explică folosirea persoanei a II-a în textul dat.     8 puncte 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

SUBIECTUL AL II-LEA             30 de puncte 

 

Se dă textul: 

  

Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au crezut că frunzele copacilor cad 

toamna din cauza frigului şi a apropierii iernii. […] 

Se pare că principala cauză pentru care frunzele cad nu este legată de frig sau de 

iarnă, ci de… secetă! Cercetătorii au descoperit cu surprindere că, inclusiv copacii care 

cresc în zone umede, cu ploi şi zăpezi abundente pe timpul toamnei şi al iernii, ajung să 

sufere de sete în perioada anotimpurilor reci. Forţa cu care arborii absorb apa din sol, pur 

şi simplu, nu este atât de puternică pentru a absorbi suficientă apă când temperaturile sunt 

scăzute, pentru a compensa pierderea de apă la nivelul frunzelor, atunci când afară este 

frig. […] 

Frunzele coniferelor sunt foarte mici, ceea ce duce la micşorarea considerabilă a 

suprafeţei de transpiraţie. Prin urmare, arborii din regiunile temperate şi reci îşi pierd 

sezonier frunzele din aceeaşi cauză pentru care arborii din zonele tropicale îşi pierd 

frunzele în anotimpul secetos specific acelei regiuni. 

 

https://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/mari-

intrebari/13663407-de-ce-cad-frunzele-toamna 
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Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat. 

 

1. Notează „X“ în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din text.      6 puncte  

 

Enunț Corect Incorect 

a. Frunzele copacilor cad toamna din cauza deficitului de apă. 

 

  

b. Frunzele coniferelor pierd puțină apă prin transpirație datorită 

ninsorilor frecvente. 

  

c. În anotimpul rece, rădăcina arborilor absoarbe mai multă apă din sol. 

 

  

 

2. .Numărul sunetelor este egal cu numărul literelor în cuvintele din seria 

a. atunci, principala. 

b. copacilor, secetos. 

c. secetă, mici. 

d. suficientă, reci.  

            4 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  

 

3. Sinonimele cuvintelor abundente și a compensa sunt, în ordine: 

a. bogate, a suplini 

b. dese, a completa. 

c. mișcătoare, a înlocui. 

d. variate, a adăuga. 

            4 puncte 
 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este 
 

4. Cuvintele subliniate din enunțul „Cercetătorii au descoperit cu surprindere că, inclusiv copacii  

care cresc în zone umede  […]“  sunt, în ordine, în cazul 

a. acuzativ, acuzativ, nominativ. 

b. nominativ, acuzativ, acuzativ. 

c. nominativ, acuzativ, nominativ. 

d. nominativ, nominativ, acuzativ.        4 puncte 

 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este 

 

       5. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: „care cresc în zone umede“.

            6 puncte 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Adaugă o propoziție secvenței următoare, astfel încât să obții o frază alcătuită din două  

propoziții aflate în raport de coordonare adversativă:     6 puncte 

„Frunzele coniferelor sunt foarte mici, ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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SUBIECTUL AL III-LEA              30 de puncte 
 
 

Scrie un text, de 60-100 de cuvinte, în care să descrii o pădure toamna.  
 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Notă: Se vor acorda 16 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru redactare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prof. Corina Maria Buzoianu – Colegiul Național „Spiru Haret“, București 

 

 

AUTOR 



Evaluare initială penru elevii clasei a VIII-a      Model 

Limba și literatura română 

Pagina 5 din 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


