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Clasa a VIII-a 

 

Citeşte cu atenţie textele următoare, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerințele date. 

 

            Partea I (20 de puncte)          

Era-ntr-o dimineață de vară. Marea şi-ntindea nesfârșita-i albăstrime, soarele se 

ridica încet în seninătatea adânc-albastră a cerului, florile se trezeau proaspete după somnul 

lung al nopții, stâncile negre de rouă abureau şi se făceau sure, numai p-ici pe colea cădeau 

din ele, lenevite de căldură, mici bucăţi de nisip şi piatră. Din nişte colţi de stânci despre 

apus se ridica o mănăstire veche înconjurată cu muri*, asemenea unei cetățui, şi de după 

muri vedeai pe ici pe colea câte-un vârf verde de plop ori de castan. Acoperămintele ţuguiete 

de olane mucigăite, bolta neagră a bisericii, zidurile împrejmuitoare risipite şi năpustite în 

risipa lor de plante grase, de furnici ce-şi fondau state, de procesii lungi de gâze roşii care se 

soreau cu nespusă lene, poarta de stejar de o vechime seculară, scările de piatră tocite şi 

mâncate de mult umblet, toate astea laolaltă te făceau a crede că este mai mult o ruină oprită 

curiozității decât locuință. În dreapta mănăstirii se ridicau dealuri cu păduri, grădini, vii, 

sătucene cu căsuţe albe presărate prin dungile văilor, în stânga un drum trecea ca o cordea 

prin nemărginire de lanuri verzi care se pierdeau în depărtarea orizontului, în dreptul ei 

marea, a cărei suprafață era ruptă pe ici pe colea de câte-un colţ de stâncă ce ieșea de sub 

apă. De-a lungul zidurilor împrejmuitoare mergeau cărăruşe pe coasta dealului, curmate în 

cursul lor de mușunoaie de cârtiţe.  

                                                                                              (Mihai Eminescu, Cezara) 

Dicţionar: 

*mur, muri, s.m. = zid 

 

1. Transcrie două cuvinte/structuri care se referă la spaţiul descris în text.       4p. 

2. Notează, pe foaia de concurs, litera în dreptul căreia este precizat răspunsul corect: 

a) Din stâncile negre cădeau mici bucăţi de nisip şi piatră; 

b) Mănăstirea veche era înconjurată de câte-un vârf verde de plop ori de castan; 

c) În dreapta mănăstirii se ridicau căsuţe albe.              4p. 

3. Aranjează enunţurile următoare în ordinea apariţiei lor în fragmentul dat: 

a) De-a lungul zidurilor împrejmuitoare mergeau cărăruşe pe coasta dealului; 

b) În dreapta mănăstirii se ridicau dealuri cu păduri; 

c) Marea şi-ntindea nesfârșita-i albăstrime; 

d) Era-ntr-o dimineaţă de vară.                4p. 

4. Explică, în aproximativ 50 de cuvinte, semnificaţia unei imagini artistice, la alegere. 

            4p. 

5. Motivează, în aproximativ 50 de cuvinte, cum este realizată impresia că mănăstirea 

este o ruină.                 4p. 

 

 

 

 



Partea a II-a (20 de puncte) 

Pe lângă multe alte lucruri cu care Maramureşul se mândreşte, cel mai de seamă este, 

indiscutabil, Valea Vaserului. Este micul colţ de rai, o zonă de nedescris în care, dacă vrei să 

te rupi de toate problemele cotidiene, nu trebuie decât să faci un pas către o lume de poveste.  

Valea Vaserului, care măsoară 50 de kilometri din Vişeu de Sus până la staţia 

terminală Comanu, nu se poate compara cu nicio altă vale din Carpaţi. Ea cuprinde o zonă 

împădurită enormă, care până la taberele muncitorilor nu este locuită şi singura cale de 

acces o reprezintă calea ferată forestieră. Călătoria pe Valea Vaserului, fie o excursie de o zi 

cu trenul sau o drumeţie mai lungă cu cortul, este până astăzi o aventură. În mijlocul pădurii 

întunecate sau pe pajiştile invadate de soare, în gările singuratice sau în tabăra energică şi 

zgomotoasă a muncitorilor din pădure, se deschide o lume fascinantă, o altfel de lume. 

În cazul în care sunteţi un iubitor al legendelor, să ştiţi că şi în acest caz povestea este 

una de neegalat. Dacă vreţi să vă aventuraţi în căutarea unei poveşti frumoase pe Vaser, veţi 

căuta bradul mitic despre care se spune că ajungea până la cer. Localnicii povestesc şi astăzi 

că mulţi oameni au căutat pomul, însă nimeni n-a reuşit să dea de el. Potrivit legendei, în 

vremuri de mult timp uitate, exista un brad înalt până la cer pe care s-au coborât oamenii 

întâia oară pe pământ când au venit din rai. 

                                (Carp Cosmin, Drumeţie pe Valea Vaserului, www.adevarul.ro) 

 

1. Notează lungimea Văii Vaserului.                4p. 

2. Transcrie două secvenţe în care este prezentat bradul.         4p. 

3. Precizează un motiv pentru care o călătorie pe Valea Vaserului este o adevărată 

aventură.                 4p. 

4. Scrie, pe foaia de concurs, litera căreia îi corespunde afirmația corectă, având ca 

reper informaţiile din textul dat: 

a) Valea Vaserului măsoară 50 de kilometri din Vişeul de Sus până la Carpaţi. 

b) Aceasta cuprinde o zonă împădurită, care este locuită. 

c) Despre bradul mitic se spune că ajungea până la cer.           4p. 

5. Explică, într-un enunţ, motivul pentru care Maramureşul se mândreşte cu Valea 

Vaserului.                  4p.  

 

Partea a III-a (50 de puncte) 

 1.Numeşte un element comun, de conținut, identificat în cele două texte.                                    

                5p. 

2. Menționează de ce Valea Vaserului este considerată un mic colţ de rai.         5p. 

3. Selectează cinci cuvinte din primul text care aparţin câmpului lexical al naturii.   5p. 

4. Transcrie, din primul text, o secvenţă în care este prezentat soarele.          5p. 

5. Prezintă, într-un text de aproximativ 100 de cuvinte, două motive pentru care ți se 

pare util al doilea text.               10p. 

6. Redactează o compunere narativă, de aproximativ 250 de cuvinte, în care să relatezi 

o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută într-o drumeţie pe Valea Vaserului.   10p. 

 

Notă! 

În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 

 corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor; 2p. 

 respectarea părţilor unei compuneri; 2p. 

 proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului; 2p. 

 ortografia; 2p. 

 punctuaţia. 2p. 

 

Timpul de lucru: 2 ore 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

http://www.adevarul.ro/

