
FISA                         CLASA a VIII-a 

 

Profesor Elena Constantin, Şcoala Sineşti, judeţul Ialomiţa 

 

SUBIECTUL I       
Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire 

Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; 

El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori 

C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. 

                                Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, 

                                    Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, 

                               El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 

                               Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. 

Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, 

Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, 

Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, 

Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. 

                             Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare 

                            Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. 

                            O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu 

                           Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! 

                                                                                                    (Vasile Alecsandri, Gerul) 

1. Găseşte câte un sinonim pt sensul din text al cuv.: jălire, zace, lucitori,  vesel, depune, năprasnic.                                                                                                                            

2. Rescrie cuvintele care conţin diftongi: neagra, jălire, mireasă,  moartă, cristalul,  îngheţat.     

3. Selectează trei cuvinte/construcţii care aparţin câmpului semantic al iernii.                                 

4. Identifică in text trei figuri de stil  diferite şi precizează care sunt acestea.                                    

5. Motivează, în maximum 5 rânduri preponderenţa imaginilor vizuale folosite în realizarea poeziei, având în vedere si 

titlul.                                                                                                                      

6. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre mesajul textului. 

 

SUBIECTUL II   

       „Stăm prost cu trecutul. Descoperim cu delicii plăcerile prezentului, trendurile, modele, vrem să fim [...] 

conectaţi la „ce se întâmplă în lume”, ne bucurăm că noile bestsellers occidentale se traduc rapid şi la noi, înotăm 

în „noul val de prozatori”, „noul val de cineaşti” şi alte noi valuri [...]. Dar stăm prost cu trecutul. 

      Cetăţile şi monumentele scumpei noastre patrii se degradează, ceea ce din când în când trezeşte câte-o 

indignare publicistică sau civică. Dar aproape nimeni nu se indignează că „monumentele scrise” ale trecutului 

zac, şi ele, în părăsire.      

          (Mircea Vasilescu, „Digitalizarea trecutului”, în revista  Dilematica, sept. 2008) 

 

1. Formulează câte un enunţ referitor la: 

- autorul textului;      - titlul textului;         - publicaţia în care a apărut                                        

    2. Din ce cauza  ,,stăm prost cu trecutul”, aşa cum afirmă autorul in text?           

    3. Alege răspunsul corect: în propoziţia:,,Descoperim cu delicii plăcerile prezentului”, funcţiile sintactice ale 

cuvintelor sunt:  

   a. PV., CD., S., At          

   b. PV., CCM., CD., At 

   c. PN., CCM., CD., CI.                  

   4. Extrage din text trei substantive cu functii sintactice diferite. Specificati-le. 

   5. Prezintă, intr-o compunere de 10-15 rânduri, o carte preferată pe care ai citit-o recent 

În compunerea ta trebuie: - să prezinţi, pe scurt,  personajele şi acţiunea, - să argumentezi alegerea făcută, - să ai un conţinut 

adecvat tipului de text, - să te înscrii în limita de spaţiu cerută.   

 


