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EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a 

Anul școlar 2020 – 2021 

Limba şi literatura română 

 

 

 Modelul 3 

• 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: 

Acţiunea se petrece în Bucureşti, în holul casei lui Sergiu. [...] 

 

MIHAI: Ce-ar fi să mergem după-masă la un film? (Nu răspunde nimeni.) 

ZAMFIR (lui Sergiu): Știu că nu admiți să mă mai amestec în pregătirea ta, dar cu nopțile 

pierdute ai putea s-o lași mai moale totuși. 

SERGIU: Ai dreptate, nu-mi place să te amesteci. [...] (Enervat, ridicându-se.): Eu nu sunt [...] 

un petrecăreț. Și mai terminați odată cu dădăceala și cu pretențiile astea. (Intră în apartamentul 

lui, trântind violent ușa.) 

MIHAI: [...] Sunt îngrijorat pentru el. S-a schimbat mult de la întoarcere și-i sare țandăra din 

orice. Ca să-ți spun drept, nici nu știu cum să mă mai port cu el. 

ZAMFIR: Nu cumva are dreptate când bănuiește că-l menajezi? 

MIHAI: Nu, asta nu-i adevărat, dar... 

ZAMFIR: Ascultă, băiatule, pe mine n-are rost să-ncerci să mă duci cu vorba. Și eu mi-am dat 

seama că atunci când ți-a făcut semn să-l depășești puteai s-o faci. (Mihai tace.) De ce taci? [...] 

Sportul e sport și ceea ce faci tu o fi frățesc, dar e nesportiv și neserios. 

MIHAI: Zău, nene Zamfir, că n-o fac anume. Deși e limpede că nu-i în forma lui cea mai bună, 

nu mă pot pune cu Sergiu. (Pauză.) Și acum are nevoie mai mult ca oricând de încredere în el. 

ZAMFIR: Pentru asta trebuie ambiționat, nu înșelat. Făgăduiește-mi că la antrenamentele 

următoare ai să dai tot ce poți. Să vezi cum îl dezmorțim! 

MIHAI: Bine, o să încerc. 

SERGIU (intrând): De ce tăceți? Tot despre mine vorbeați? Alt subiect de conversație nu mai 

găsiți? (Se înfurie treptat.) Terminați odată să vă holbați la mine. [...] (Lui Mihai. Are un ton 

rece, profesoral, dar sub care se ascunde o mare solicitudine*.) Te-am urmărit foarte atent zilele 

astea. Ești în progres vizibil. Ai câștigat un fuleu* remarcabil și un ritm de ceasornic. Dar nu 

trebuie să uiți că pentru alergătorul de cursă lungă instalarea într-un stil fix poate fi primejdioasă. 

Mai ales când ai adversari de talie. Cred că ar trebui să ajungi la o alternanță care să-ți permită... 

(Pe această replică neterminată se stinge încet lumina. E seară. Scena e luminată discret. [...]) 
 

Horia Lovinescu, Ultima cursă 

*solicitudine – atitudine plină de grijă, de bunăvoință 

*fuleu – alergare în pas mare, mâinile mișcându-se în ritmul picioarelor  

 

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

1. Precizează, într-un enunț, care este sensul secvenței și-i sare țandăra din orice.  4 puncte 

 

 

 

 



Evaluare inițială pentru elevii clasei a VIII-a      Model 3 

Limba și literatura română 

Pagina 2 din 5 

2. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din text. 4 puncte 

Enunț Corect Incorect 

a. Mihai și Zamfir sunt frați.   

b. Cei trei stau de vorbă în casa lui Sergiu.    

c. Sergiu dorește să fie protejat.    

d. Mihai are șanse să câștige un viitor concurs.    

 

3. Menționează într-un enunț o temă a discuției dintre personaje.  6 puncte 
 

 

 

 

 

4. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, rolul indicațiilor scenice din primele două replici ale textului 

dat.  6 puncte 

 
 

 

 

 

 

 

5. Mihai crede că trebuie să aibă îngăduință față de Sergiu, pentru ca acesta să treacă peste 

etapa dificilă în care se află.  

Zamfir crede că Sergiu poate să își revină doar dacă Mihai îl va trata pe acesta ca pe un 

adversar adevărat, fără îngăduință.  

 

Cu care dintre cele două personaje ești de acord? Explică, în 50 – 80 de cuvinte, răspunsul 

tău, valorificând textul dat.  10 puncte  
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SUBIECTUL al II-lea  30 de puncte  
 

Se dă textul:  
 

Istoric 

1914 – Se înființează Comitetul Olimpic Român. 

1924 – Prima participare oficială a sportului românesc la cea de-a VIII-a ediție a 

Jocurilor Olimpice de la Paris, care a însemnat și prima medalie din istoria olimpică a sportului 

românesc, obținută de echipa de rugby care s-a clasat pe locul al III-lea. 

 

Delegația României a fost prezentă la toate edițiile Jocurilor Olimpice, începând cu anul 1924, 

excepție făcând două ediții de vară, cele din 1932 și din 1948, și una de iarna, cea din 1960. 

 

www.cosr.ro 
 

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

1. Numărul de litere este diferit de numărul de sunete la toate cuvintele din seria: 

a. cea, excepție;  

b. cele, olimpice;   

c. începând, oficială; 

d. oficială, excepție.  6 puncte 
 

 

  
 

2. Cuvântul obținut prin derivare este: 

a. al III-lea; 

b. înființează; 

c. românesc; 

d. sportului.    6 puncte  
 

 

 
 

3. Rescrie secvența prima medalie, astfel încât substantivul să fie la forma de genitiv.  6 puncte 

 

 
4. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul subliniat să aibă funcție sintactică de nume predicativ: 

care a însemnat și prima medalie din istoria olimpică a sportului românesc.  6 puncte 

 

 

5. Precizează câte propoziții se află în fragmentul: Delegația României a fost prezentă la toate 

edițiile Jocurilor Olimpice, începând cu anul 1924, excepție făcând două ediții de vară, cele 

din 1932 și din 1948, și una de iarna, cea din 1960.  6 puncte  
 

 
 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este         . 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este         . 
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SUBIECTUL al III-lea  30 de puncte  

 

Scrie un text narativ, de 60 – 100 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută la o 

întrecere sportivă.  

 

Notă: Se vor acorda 18 puncte pentru conținut și 12 puncte pentru redactare.  
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Propus de prof. dr. Roxana Ștefania Ciobanu, Colegiul Național „Spiru Haret”, București 


