
 
 
 
 
 

 

 

Numele și prenumele Clasa Școala Coordonatorul 

    

 

Concursul Județean  

„UNIVERSUL CUVINTELOR” 

25.02.2023 

Clasa a VIII-a 

        Varianta 1 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 2 ore 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Citește cu atenție textul următor:  

„Plutesc în aer glasuri fermecate,  

Vestindu-mi pretutindeni primăvara!  

Văzduhul scânteiază sub povara  

Mărgăritarelor din cer picate...  

 

Fugiți departe, griji întunecate!  

Vreau să trăiesc din zori și până seara,  

Și vreau să cânt! Vreau să mă-mbăt de para  

Eternă a iubirii nesecate.  

 

Ca ciocârlia ce-n văzduh s-avântă,  

Și-acolo-n cer se leagănă și cântă  

Pân' ce-amețește iar, căzând pe lanuri.(...) 

II 

Iubesc, și-mi pare că-i întâia oară!  

Un tainic dor de viață mă îmbie.  

Simt inima bătându-mi tot mai vie  

Atunci când eu credeam că vrea să moară.  

 

Uimit, dezgrop din suflet o comoară  

Ce-ar fi pierit cu mine-n veșnicie;  

Natura-ntreagă astăzi reînvie,  

Mai falnică decât odinioară...(...)” 

 (Reînviere,  Șt. O. Iosif) 

A. La exerciţiile 1-8 încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. Fiecare subiect 

este notat cu 5 puncte.          (40 puncte)  

1. Cuvintele „ciocârlie”, „eu” și „veșnicie” transcriu: 

a. 9 sunete, 2 sunete, 8 sunete 

b. 8 sunete, 3 sunete, 7 sunete 

c. 9 sunete, 2 sunete, 7 sunete 

d. 8 sunete, 3 sunete, 8 sunete 



 
 
 
 
 

 

 

2. În secvența Uimit, dezgrop din suflet o comoară/ Ce-ar fi pierit cu mine-n veșnicie se găsesc: 

a. un diftong, un hiat 

b. trei diftongi, două hiaturi 

c. trei diftongi, un hiat 

d. doi diftongi, două hiaturi 

 

3. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: 

a. dezgrop, vestindu-mi, astăzi 

b. reînvie, decât, primăvara 

c. primăvara, astăzi, decât 

d. primăvara, astăzi, dezgrop 

 

4. Alege seria în care toate cuvintele au omonime: 

a. bancuri, mine, povară 

b. cer, vie, dor 

c. zori, pară, ciocârlie 

d. moară, falnică, eternă  

 

5. Verbele din secvența Fugiți departe, griji întunecate!/ Vreau să trăiesc din zori și până seara sunt în 

ordine la modul: 

a. indicativ, condițional - optativ, conjunctiv 

b. imperativ, condițional- optativ, conjunctiv 

c. imperativ, indicativ, conjunctiv 

d. indicativ, indicativ, conjunctiv 

 

6. Funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate din secvența Un tainic dor de viață mă îmbie sunt în 

ordine: 

a. complement prepozițional, complement direct 

b. atribut substantival prepozițional, complement direct 

c. complement direct, complement prepozițional 

d. atribut adverbial, complement indirect 

 

7. În versurile Și-acolo-n cer se leagănă și cântă /Pân' ce-amețește iar, căzând pe lanuri avem: 

a. 2 PP, 1 PS 

b. 2 PP, 2 PS 

c. 3 PP, 1 PS 

d.1 PP, 1 PS  

 

8. În fraza Păsările migratoare se întorc liniștite din țările calde, știind că aici, în țara lor neschimbată 

vor găsi un loc unde își vor face cuibul și se vor înmulți avem: 

a. 2 PP, 1 AT, 1 CD 

b. 2 PP, 1 CD, 1 AT 

C. 1 PP, 1 CD, 2 AT 

d. 2 PP, 2 CD, 1 AT 

 



 
 
 
 
 

 

B.  Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte.  

(40 puncte)  

1. Un sinonim contextual al  cuvântului povara este......................................... ..………….... 

 

2. Un reper temporal ce apare în prima strofă a textului este.....................................................  

 

3. Identifică, în textul dat, două mărci lexico-gramaticale ale prezenței vocii poetice.   

......................................................................................... ............................................................. 

 

4. Precizează, într-un enunț, felul  rimei și măsura versurilor din prima strofă…………………………… 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

5. Menționează, într-un enunț, tiparul textual din secvența  Natura-ntreagă astăzi reînvie, /Mai falnică 

decât odinioară. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Notează o dorintă a poetului, așa cum reiese din textul dat........................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

7. Numește o figură de stil identificată în secvența următoare: Iubesc, și-mi pare că-i întâia oară !/Un 

tainic dor de viață mă îmbie. ........................................................................................ 

………………………………………………………………….................................................... 

 

8. Sentimentul predominant al poeziei este ……………………….............................................. 

…………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

C. Prezintă, în 80-100 de cuvinte, mesajul/ semnificațiile textului liric „Reînviere”, de Șt. O. Iosif.  

            (10 puncte) 

 

În redactarea răspunsului se va ține cont de următoarele aspecte:  

- vei preciza mesajul / o semnificație a textului, prin referire la temă;  

            - vei identifica o emoție exprimată/un sentiment exprimat, prin raportare la o secvență  poetica 

relevantă comentată;  

- respectarea numărului de cuvinte; 

- ortografia, punctuația, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

           Concursul Judeţean 

„UNIVERSUL CUVINTELOR” 

BAREM  

Clasa a VIII-a 

 

 

A. 40 de puncte (fiecare item câte 5 puncte) 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 

răspuns d c c b c b a c 

 

            B. 40 de puncte (fiecare item câte 5 puncte) 

1. - 5 puncte pentru precizarea unui sinonim contextual al cuvântului  „povară” 

2. - 5 puncte pentru precizarea oricărui reper temporal („primăvara”) 

3. - 5 puncte pentru precizarea corectă a mărcilor lexico-gramaticale prezente în text („vreau”, 

„iubesc”, „mi”, „mă”) 

4. - 5 puncte pentru precizarea, într-un enunț a  rimei și  a măsurii versurilor din prima strofă 

(rima îmbrățișată, măsura  versurilor  este de 11 silabe) 

5. - 5 puncte pentru menționarea, într-un enunț, a tiparului textual (descriptiv) 

6. - 5 puncte pentru precizarea dorinței  poetului ( de a trăi, de a cânta) 

7. - 5 puncte pentru identificarea figurii de stil (epitet) 

8. -5 puncte precizarea sentimentului dominant (entuziasm,  euforie, bucurie) 

C. 10 puncte 

 - precizarea mesajului / semnificațiilor textului prin raportare la temă; 3p 

 - identificarea unei emoții, prin raportare la o secvență relevantă comentată; 4p  

(1p identificarea emoției, 1p ilustrarea secvenței, 2p comentarea secvenței)  

             - respectarea numărului de cuvinte - 1 p 

 - ortografia, punctuația, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 p 

 

Notă: pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,20 p. 

Pentru fiecare greșeală de ortografie se scad 0,25 p.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

  

  

 
 


