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Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timp de lucru – 60 de minute. 
 
Subiectul I (48 de puncte) 
 
Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi formulează răspunsuri pentru cerinţele date: 
 
Lăsaţi ploaia să mă-mbrăţişeze de la tâmple până la glezne, 
Iubiţii mei, priviţi dansul acesta nou, nou, nou,  
Noaptea-şi ascunde ca pe-o patimă vântul în bezne, 
Dansului meu i-e vântul ecou. 
 
De frânghiile ploii mă caţăr, mă leg, mă apuc 
Să fac legătura-ntre voi şi-ntre stele. 
Ştiu, voi iubiţi părul meu grav şi năuc, 
Vouă vă plac flăcările tâmplelor mele. 
 
Priviţi, o să vi se atingă privirea de vânt 
Braţele mele ca nişte fulgere vii, jucăuşe-  
Ochii mei n-au cătat niciodată în pământ 
Gleznele mele n-au purtat niciodată cătuşe!  
 
Lăsaţi ploaia să mă-mbrăţişeze şi destrame-mă vântul, 
Iubiţi liberul dans fluturat peste voi-  
Genunchii mei n-au sărutat niciodată pământul 
Părul meu nu s-a zbătut niciodată-n noroi! 
 
                              (Ana Blandiana – „Dans în ploaie”)  
 
 
1. Precizează rima versurilor din poezia dată.                                                                                                 2 puncte 
2.Identifică în textul dat două figuri de stil diferite şi precizează-le.                                                                 2 puncte  
3.Explică, în 3-5 rânduri, semnificaţia versurilor:” De frânghiile ploii mă caţăr, mă leg, mă apuc/  
Să fac legătura-ntre voi şi-ntre stele.”                     8 puncte                                                                                                                                                  
4. Indică consecinţele utilizării cratimei în structura n-au purtat.                                                                    4 puncte                                                                                                                                                         
5.Găseşte sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor mă apuc şi  noroi                                      4 puncte   
6.Alcătuieşte un enunţ cu sensul figurat al cuvântului pământ.                                                                      4 puncte 
7.Alcătuieşte un enunţ în care substantivul  ploaia  să aibă funcţia sintactică  
de atribut substantival prepoziţional.                             4 puncte 
8. Stabileşte valoarea morfologică din text a cuvintelor: mele, liberul, niciodată, să fac.                            8 puncte 
9. Identifică în text două verbe la modul imperativ.                                                                                        4 puncte 
10.Transcrie propoziţiile din primul vers şi precizează felul lor.                                                                     8 puncte  
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie un text de 150- 200 de cuvinte în care să evidenţiezi caracteristicile fundamentale şi semnificaţiile textului poetic  
„Dans în ploaie” de Ana Blandiana.  
 
În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
-să precizezi o caracteristică a genului liric, identificată în textul dat; 
-să exemplifici această caracteristică, pe baza textului citat; 
-să subliniezi o idee prezentă în text şi mijloacele artistice folosite în exprimarea acesteia; 
-să susţii o opinie despre semnificaţia textului sau despre mesajul transmis (formularea clară a opiniei, prezenţa unui 
argument/ a motivării care să justifice opinia exprimată) .  
 
Atenţie! 12 puncte se acordă pentru redactare astfel: unitatea compoziţiei -1 punct; coerenţa textului-2 puncte; registrul 
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;ortografie (0 erori -3 puncte/1-2 erori – 2 puncte/ 3 



erori- 1 punct/ 4 erori sau mai multe erori – 0 puncte)-3 puncte; punctuaţia (0 erori- 2 puncte/ 1-2 erori- 1 punct/ 3 sau mai 
multe erori -0 puncte)- 2 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină- 1 punct; lizibilitatea -1 punct. 
 
 

 
Barem de evaluare şi de notare 

Limba şi literatura română 
Clasa a-VIII-a 

 
 
 
 

Subiectul I (48 de puncte)  

 
 1. Precizarea tipului de rimă (încrucişată)                                                                                                2 puncte 
  2. Identificarea oricăror două figuri de stil diferite (de exemplu: repetiţia:”nou, nou, nou”;  
     comparaţia:”braţele...ca nişte fulgere”)       2 puncte 
  3. Semnificaţia versurilor :” De frânghiile ploii mă caţăr, mă leg, mă apuc/  
     Să fac legătura-ntre voi şi-ntre stele.”       8 puncte   
  4.Consecinţele utilizării cratimei (de exemplu: elidarea vocalei „u”,  
    asigurarea fluenţei în rostire, păstrarea măsurii versurilor etc.)                                                            4 puncte                                                                                                                                        
  5.Sinonime : mă apuc – mă prind;   noroi - mocirlă                                                                            4 puncte 
 6. Enunţ cu sensul figurat al termenului „pământ”: El a fugit mâncând pământul.                                4 puncte 
 7. Picăturile de ploaie loveau în geam.                                                                                                    4 puncte 
 8. Valoarea morfologică a cuvintelor: mele – adjectiv pronominal; 
     liberul – adjectiv; niciodată – adverb de timp; să fac – verb predicativ                                                8 puncte 
9. Două verbe la modul imperativ: „lăsaţi” şi „priviţi”                                                                              4 puncte 
10. Lăsaţi ploaia – propoziţie principală 
      Să mă-mbrăţişeze de la tâmple până la glezne – propoziţie secundară                                            8 puncte 
 
 
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
- precizarea unei caracteristici a genului liric, identificată în textul dat; (4 puncte) 
- exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat; (8 puncte) 
- sublinierea unei idei prezente în text şi mijloacele artistice folosite în exprimarea acesteia; (10 puncte) 
- susţinerea unei opinii despre semnificaţia textului sau despre mesajul transmis (formularea clară a opiniei, prezenţa unui 
argument/ a motivării care să justifice opinia exprimată). (8 puncte) 
 
 
 
12 puncte se acordă pentru redactare astfel: unitatea compoziţiei -1 punct; coerenţa textului-2 puncte; registrul de 
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;ortografie (0 erori -3 puncte/1-2 erori – 2 puncte/ 3 erori- 
1 punct/ 4 erori sau mai multe erori – 0 puncte)-3 puncte; punctuaţia (0 erori- 2 puncte/ 1-2 erori- 1 punct/ 3 sau mai multe 
erori -0 puncte)- 2 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină- 1 punct; lizibilitatea -1 punct. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 


