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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Mănești 

Profesor: Dina Denisa-Reli 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a VIII-a 

Data: .................................... 

Tema generală: Reflecții asupra lumii 

Unitatea de învăţare: Ce înseamnă prietenia? 

Subiectul: Evaluare sumativă 

Tipul lecţiei: lecţie de evaluare 

Timp alocat: 50 de minute 

 

Competenţe generale: 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

Competenţe specifice Domenii 

de 

conținut 

Conţinuturi  

2.3. argumentarea punctelor de vedere pe 

marginea a două sau mai multe texte de 

diverse tipuri, având în vedere posibilitatea 

unor interpretări multiple; 

 

Lectură 

- texte care combină diverse structuri 

textuale (narativ, descriptiv, dialogat, 

argumentativ); 

- argumentarea punctelor de vedere pe 

marginea textului citit; 

3.1. redactarea unui text complex, în care să 

își exprime puncte de vedere argumentate, pe 

diverse teme sau cu referire la diverse texte 

citite; 

 

Redactare 

 

- tipare textuale de structurare a ideilor 

pro-contra; 

- ordinea argumentelor în textul 

argumentativ; 

4.3. analizarea elementelor de dinamică a 

limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, 

morfologie, fonetică, lexic și semantică;  

Elemente 

de 

construcție 

a 

comunicării 

 

 

- relații semantice (sinonime, omonime, 

familia lexicalã); 

- mijloace de îmbogățire a vocabularului 

(derivarea, compunerea, conversiunea); 

- organizarea coerentă a textului: 

succesiunea ideilor, folosirea corectă a 

timpurilor verbale. 
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Obiective de evaluat: 

  

O1: să construiască exemple adecvate pentru relaţiile semantice date (corelare cu c.s. 4.3.);  

O2: să identifice mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului pentru cuvintele date (corelare cu 

c.s. 4.3.); 

O3: să precizeze trăsăturile fizice şi morale ale unui personaj din fragmentul dat (corelare cu c.s. 3.1.); 

O4: să redacteze texte narative, respectând structura cerută (corelare cu c.s. 2.3. şi c.s. 3.1.); 

O5: să-și exprime opinia cu privire la prietenia dintre cele două personaje ale fragmentului dat 

(corelare cu c. s. 3.1.). 

 

 

Activităţi de evaluare: 

 

A1: exerciţii de exemplificare a diferitelor relaţii semantice pentru cuvintele date; 

A2: exerciţii de identificare a mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului; 

A3: exerciţii de  reperare a trăsăturilor fizice şi morale ale personajului din fragmentul dat; 

A4: exerciţii de redactare de texte narative, respectând structura dată; 

A5: exerciții de argumentare a unui punct de vedere pe o temă dată. 
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Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mănești                                      Data.......................... 

Disciplina: Limba și literatura română                             

Numele și prenumele elevului: 

   

Evaluare sumativă - Ce înseamnă prietenia? 

Clasa a VIII-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi rezolvă cerințele următoare: 

Primul impuls a fost să mă întreb dacă nu sunt cumva la Camera Ascunsă. 

 Al doilea a fost să izbucnesc în râs, deși n-am făcut-o, ca să nu se piardă din efectul dramatic 

al situației. 

 Discrepanța dintre voce și felul în care arăta posesorul ei era uriașă. Mă așteptam să văd un 

paznic uriaș gata să mă înhațe. [...] 

 Am dat, în schimb, peste un puști brunețel, slăbuț, cam de vârsta mea, îmbrăcat cât se poate de 

banal, adică în echipamentul oficial al puștilor de la noi și de aiurea: blugi, hanorac și teniși. Dacă l-

aș fi întâlnit pe stradă, pun pariu că nici nu l-aș fi observat. [...] 

-  Ai cumva și un nume? 

- Da. 

Tăcere. N-aveam de ales. Trebuia să-i cânt în strună. 

- Poți să mi-l spui și mie? 

- Sigur. 

 Și-a tras nasul. Juca dur. Trebuia să-mi păstrez calmul. 

- Și-atunci de ce nu mi-l spui? 

- Pentru că nu mi-ai spus că vrei să-l afli. M-ai întrebat dacă pot să ți-l spun. Da, pot. Dacă 

voiai să știi cum mă cheamă, de ce n-ai spus așa? Numele meu e Victor. [...] 

Cred că-și propusese să mă enerveze cu orice chip. Dar se întâmpla ceva ciudat. Avea o față 

atât de nevinovată, încât nu reușeam să mă enervez pe el! 

Nu mai pățisem așa ceva. Băiatul ăsta avea ceva special. Părea... cum să vă spun, părea 

pierdut și dezorientat. Îți venea să-l ajuți să urce în autobuz, să ajungă undeva sau să treacă strada în 

siguranță. Își trăgea tot timpul nasul, de parcă ar fi fost răcit sau alergic. [...] 

L-am întrebat pe Victor câți ani are. A ridicat din umeri: 

- Paisprezece. 

Uau! Nu i-aș fi dat niciodată atâția. [...] 

 Printre picături, Victor mi-a povestit viața lui, care, între noi fie vorba, nu fusese prea blândă. 

Crescut într-o familie săracă, fugise da acasă și trăise o vreme pe străzi, dormind pe unde apucase. 

Norocul lui purtase un nume: Nina. Ea îl găsise cerșind în zona gării și îl luase cu ea acasă, îl 

hrănise, îl îmbrăcase, după care-l trimisese la școală. Tot ea se ocupase – cu o mână de fier, nu mă 

îndoiam – de tot ce mai însemna educația lui, și din câte vedeam, se descurcase rezonabil. Nu știu ce 
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era de capul lui la matematică sau fizică, dar era, în mod evident, mai pregătit pentru viață decât 

oricare dintre colegii mei tocilari. 

            Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane 

 

I. 60 de puncte 

1. Notează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: „primulˮ și „voceˮ.                 6 puncte                   

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

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

2. Precizează sensul substantivului „râsˮ din al doilea alineat al textului și formulează un enunț în care 

să folosești omonimul acestuia.                                                           6 puncte 

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

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

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

3. Precizează valoarea morfologică a termenului ,,de la noi” din text şi construieşte un enunţ în care 

acelaşi termen să aibă altă valoare morfologică.                                  6 puncte 

4. Subliniază cuvintele formate prin conversiune din următoarele enunțuri și precizează pe linia 

punctată cum s-a realizat conversiunea.                                                         6 puncte 

Trebuia să-mi păstrez calmul ............................................................................. 

Băiatul părea pierdut .......................................................................................... 

5. Construieşte familia lexicală a termenului ,,prietenie” (minim trei termeni)                           6 puncte 

6. Identifică în textul - suport două trăsături care demonstrează că acest text este unul narativ literar.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      6 puncte 

7. Încercuiește A (adevărat), în cazul în care consideri că enunțul de mai jos este corect sau F (fals), 

dacă apreciezi că enunțul nu este corect.                                                         6 puncte 

A /  F   Naratorul relatează întâmplările la persoana I, fiind în același timp și personaj. 

8. Menționează trei trăsături fizice sau morale ale lui Victor, așa cum reies din fragmentele date.  

                                                                         6 puncte 

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

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

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

9. Rezumă povestea lui Victor, pe baza paragrafului în care este prezentă o structură narativă ce 

sintetizează viața băiatului.                                                            6 puncte 

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

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

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

10. În opinia ta, în ce măsură se poate naște o prietenie între Olguța și Victor? Argumentează-ți 

răspunsul în maximum 100 de cuvinte.                                                         6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. 30 de puncte 

Redactează un text de cel puțin 150 de cuvinte, în care să relatezi o întâlnire cu un prieten, în cadrul 

căreia ați purtat o discuție despre copilărie. 

În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

    - să structurezi textul în părți clare: introducere, cuprins și încheiere;                 2 puncte 

    - să prezinți situația în care a avut loc discuția;                              6 puncte 

    - să faci un portret succint al prietenului tău;                              6 puncte 

    - să inserezi un dialog între voi, de cel puțin patru replici;                                       6 puncte 

    - să ai o exprimare clară, corectă, adecvată;                              3 puncte 

    - să respecți normele ortografice și de punctuație;                                         6 puncte 

    - să scrii lizibil.                                   1 punct 

 

                         - Lucrează cu atenție! 

                         - Nu te grăbi! 

                         - Recitește fiecare exercițiu! 

                         - Poți obține nota 10! 

 

   Succes! 
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Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mănești               

Disciplina: Limba și literatura română                   

   

Evaluare sumativă - Ce înseamnă prietenia? 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Clasa a VIII-a 

 

I. 60 de puncte 

1. Se acordă 3 puncte pentru fiecare sinonim corect dat: primul=întâiul; voce=glas.  

                                                                                                        2 × 3p = 6 puncte 

2. Se acordă 3 puncte pentru sensul substantivului râs (stare de veselie) și 3 puncte pentru construirea 

corectă a unui enunț cu omonimul acestuia: Râsul este un animal periculos.  

                                                                                                                                         2 × 3p = 6 puncte 

3. Se acordă 3 puncte pentru precizarea valorii morfologice: de la noi = pronume personal şi 3 puncte 

pentru construirea unui enunt în care termenul ,,noi” să aibă altă valoare morfologică: Hainele noi au 

fost cumpărate la reducere. (adjectiv) 

                                                                                  2 × 3p = 6 puncte 

4. Se acordă 3 puncte pentru identificarea cuvintelor formate prin conversiune și 3 puncte 

pentru explicația dată, cum s-a realizat conversiunea (calmul – substantiv provenit din adjectiv; pierdut 

– adjectiv provenit din verb la participiu).                                 2 × 3p = 6 puncte 

5. Se acordă 2 puncte pentru fiecare termen identificat corect din familia lexicală a termenului 

,,prietenie”: a se împrieteni (verb); prietenesc (adjectiv); prieteneşte (adverb).             2 x 3p = 6 puncte 

6. Se acordă 6 puncte pentru identificarea a două trăsături ale textului narativ literar: relatarea se face 

de către un narator-personaj, prezenţa personajelor, dinamismul textului manifestat prin folosirea unui 

număr mare de structuri verbale.                                                                                     2 x 3p = 6 puncte 

7. Se acordă 6 puncte pentru stabilirea corectă a afirmației date: A - naratorul relatează întâmplările la 

persoana I, fiind în același timp și personaj.                      6 puncte 

8. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură fizică şi morală a lui Victor, de exemplu: brunețel, 

slăbuț, pierdut, dezorientat, față nevinovată, sărac  etc.                                          3 × 2p = 6 puncte 

9. Se acordă 6 puncte pentru redactarea corectă a rezumatului poveștii lui Victor; redactarea parțial 

corectă, incompletă - 3 puncte; încercarea de redactare – 1 punct.                                6/3/1 puncte 

10. Se acordă 6 puncte pentru exprimarea unei opinii, privind prietenia dintre Olguța și Victor 

(existența unei opinii personale, pertinente, enunțarea opiniei, motivarea acesteia prin raportare la 

textul - suport – 6 puncte; încercarea de a susține opinia personală, dar fără exemplificare, motivare, cu 

stângăcii în exprimare – 3 puncte; prezentarea sumară a opiniei personale, absența exemplificării, a 

motivării -1 punct).                                                                                                       6/3/1 puncte   

 

II. 30 de puncte 

Se acordă 20 de puncte pentru conținutul textului și 10 puncte pentru redactare: 

Conținut (20 de puncte) – 2 puncte pentru structurarea textului în introducere, cuprins și încheiere; 6 

puncte pentru prezentarea situației în care a avut loc discuția; 6 puncte pentru redactarea succintă a 
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portretului prietenului tău și 6 puncte pentru inserarea unui dialog, de cel puțin patru replici între cele 

două personaje. 

Redactare (10 puncte) – 3 puncte pentru o exprimare clară, corectă și adecvată; 6 puncte pentru 

respectarea normelor ortografice și de punctuație ( 0 greșeli – 6 puncte; o greșeală – 5 puncte; 2 greșeli 

– 4 puncte; 3 greșeli – 3 puncte; 4 greșeli – 2 punct; 5 sau mai multe greșeli – 0 puncte); se acordă 1 

punct pentru lizibilitate. 
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MATRICEA DE SPECIFICAŢII GENERALĂ 

 

 

Conţinuturi / Obiective de evaluat Achiziţie Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză 

O1: să construiască exemple adecvate pentru 

relaţiile semantice date (corelare cu c.s. 4.3.);  

I. 1, 2 I.1, 2, 5 I.2 I. 5  

O2: să identifice mijloacele interne de 

îmbogățire a vocabularului pentru cuvintele date 

(corelare cu c.s. 4.3.); 

 I.3, 4 I.3, 4   

O3: să precizeze trăsăturile fizice şi morale ale 

unui personaj din fragmentul dat (corelare cu c.s. 

3.1.); 

 I. 8 I. 8   

O4: să redacteze texte narative, respectând 

structura cerută(corelare cu c.s. 2.3. şi c.s. 3.1.); 

 I. 7 I.7; II I.9; II I.9; II 

O5: să-și exprime opinia cu privire la prietenia 

dintre cele două personaje ale fragmentului dat 

(corelare cu c. s. 3.1.); 

  I.10 I.10 I.10 

 

 


