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EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2020 – 2021 

Limba şi literatura română 

           

Modelul 2 

 

 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:  

De aproape cincizeci de ani, orologiul* cel mare din turnul şcolii supraveghea cu cadranele 

sale cele patru puncte cardinale; de aproape cincizeci de ani, acele sale enorme indicau fără greşeală 

ora exactă. Rareori, iarna, în timpul viscolelor, zăpada cotropitoare oprea mersul lor pe cadranul 

dinspre soare răsare, primăvara, hulubii*, sau ciorile, sau alte zburătoare, în zbenguiala lor, grăbeau 

mersul vreunui minutar. Dar de fiecare dată, moş Timofte Păstrăvanu, paznicul şcolii, care-şi 

începuse meseria aceasta încă de pe vremea instalării marelui ornic, şi care, aşa cum spuneau elevii 

din clasele superioare, şi-o va încheia doar odată cu oprirea definitivă a ceasului, se urca în turn, 

scutura scripeţii* uriaşi şi începea să învârtă o manivelă […]. Apoi în mers agale, bătrânul cobora 

scările, ieşea în curte, se oprea în mijlocul ei, citea cu voce tare ora exactă de pe ceasul din turn şi, 

dacă era în timpul lecţiilor, făcea iute o socoteală, tot cu voce tare, cam cât mai rămâne până la 

recreaţie. Putea să fie împovărat de treburi, putea să fie asaltat de griji, la secunda exactă, clopoţelul 

suna, în mâna lui, sfârşitul orei.  

N-am spune însă adevărul întreg, aşa cum ne-am propus, dacă n-am adăuga că erau totuşi 

câteva zile pe an în care moş Timofte nu mai respecta ora exactă. […] Erau zilele de dinaintea 

vacanţei, ultimele zile de şcoală. În acele zile, de câte ori dădea semnalul de recreaţie, moş Timofte 

greşea cu regularitate. Suna clopoţelul cu câteva minute înainte de ora obişnuită. […] 

Altminteri, moş Timofte era omul cel mai corect şi mai cinstit care se pomenise pe acele 

meleaguri. În cei cincizeci de ani de când deretica* prin şcoală nu lipsise şi nu întârziase niciodată de 

la slujba lui. […] Pe cei care fugeau de la ore îi dibuia în orice ascunziş, oricât de iscusit ar fi fost 

ales, ceea ce nu era deloc uşor pentru că atât curtea, cât mai ales grădina şcolii, nesfârşită, ca orice 

spaţiu al amintirilor din copilărie, şi plină de pomi, de copaci uriaşi cu scorburi înfricoşătoare, de 

tufişuri, de tot felul de clădiri şi ziduri cărora nu li se prea ghicea rostul, ofereau ascunzişuri cu 

duiumul. Îi dibuia oriunde pe chiulangii […] şi-i ocăra năprasnic cu vorbele. În acele momente puteai 

să afli de la dânsul toţi oamenii de seamă pe care îi dăduse şcoala de-a lungul generaţiilor, dascăli, 

profesori, scriitori, artişti, savanţi, „oameni care au înţeles că şcoala este un cuib în care înveţi să te 

înalţi în văzduh”. 

Constantin Chiriță, Cireșarii (fragment) 

 
*orologiu – ceas de dimensiuni mari, fixat pe fațada unei clădiri sau pe un perete; ornic 

*hulubi – porumbei 

*scripete – dispozitiv care servește la ridicarea unor greutăți 

*a deretica – a pune ceva în ordine, a aranja; a face ordine și curățenie 

 

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

 

1. Rescrie secvența următoare, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime potrivite: „De 

aproape cincizeci de ani, acele sale enorme indicau fără greşeală ora exactă.”                                            

                                                                                                                                      6 puncte 
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2. Formulează, în câte un enunț, ideea principală și două idei secundare, care se desprind din 

ultimul paragraf.                                                                                                          6 puncte 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

text.                                                                                                                              6 puncte 
 

 

 

 

 

 

4. Numește un mijloc de caracterizare a personajului moș Timofte, ilustrându-l cu o secvență 

din text.                                                                                                                        6 puncte 
 

 

 

 

 

 

5. Prezintă, în 30–50 de cuvinte, semnificația secvenței „şcoala este un cuib în care înveţi să te 

înalţi în văzduh”.                                                                                         6 puncte 
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     SUBIECTUL AL II-LEA                 30 de puncte 

      Se dă textul:   

O profesoară de matematică din Drobeta-Turnu Severin este singurul dascăl din ţară ajuns 

între finaliştii unui fel de „Nobel pentru educaţie”. Concurenţa a fost incredibilă: 8.000 de 

nominalizări din 148 de ţări, din toată lumea. A adus faimă nu doar colegiului unde predă, ci şi 

României. Manuela Prajea trăieşte cu entuziasm fiecare moment petrecut în sălile de clasă, nu îşi 

învaţă elevii să memoreze formule, ci să găsească o logică. Predă matematica atractivă. Iar elevii 

ei au cel mai mult de câştigat: au strâns sute de premii. 

„Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează. Profesorul perfect 

inspiră”, spunea un matematician englez. Manuela Prajea este o profesoară care inspiră. […] 

Când vorbeşti cu ea nici nu îţi dai seama ce iubeşte mai mult: matematica sau copiii cărora 

le explică pe înţelesul lor teoremele şi tainele algebrei. […] 

Aşa se face că de la orele de matematică ale Manuelei Prajea nu chiuleşte nimeni. Elevii nu 

sunt chinuiţi să memoreze niște formule abstracte, ci să le asocieze cu ceva cunoscut. 

 http://www.mihailovici.ro/archives/category/romania-pozitiva-2/romani-celebri-profesori 

  
 

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

textul dat. 

1. Conțin vocale în hiat toate cuvintele din seria:  

a. colegiului, educație. 

b. matematician, profesoară. 

c. mediocru, teoremele. 

d. tainele, entuziasm. 

                                  6 puncte 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este  

 

2. Utilizează diminutivul substantivului „copiii” într-un enunț care să exprime un sentiment 

pozitiv.                                                                                                                           6 puncte 
 

 

 

 

3. Rescrie enunțul următor, punând toate substantivele la numărul singular: „Elevii nu sunt 

chinuiţi să memoreze niște formule abstracte”.                                                           6 puncte 

 

 

 

 

4. Precizează subiectul și predicatul din primul enunț al textului.                6 puncte 
 

 

 

 5. Adaugă o propoziție secvenței „Profesorul perfect înspiră”, astfel încât să rezulte o frază 

alcătuită din două propoziții aflate în raport de coordonare disjunctivă.                      6 puncte 
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SUBIECTUL AL III-LEA                                            30 de puncte 

 

Revista școlii tale publică un număr omagial, pentru oameni ai școlii care au inspirat 

generații întregi de elevi prin calitățile lor.   

Scrie patru întrebări pe care le-ai adresa, pentru realizarea unui interviu, lui moș Timofte 

(personajul din textul de la subiectul I) sau profesoarei nominalizate pentru un premiu important 

(despre care se vorbește în textul de la subiectul II).   

 

Notă: Se vor acorda 18 puncte pentru conținut și 12 puncte pentru redactare.  

 

 

 

 

Propus de prof. dr. Elena-Camelia Săpoiu, Colegiul Național „Spiru Haret” București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


