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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 
Anul școlar 2019 – 2020 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura română 

 Testul 15 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
 
 

SUBIECTUL I 40 de puncte 
 
 

Citește următorul text:   

A revenit frumoasa primăvară; 
Copacii parcă-s ninși de-atâta floare; 
Dorinţi copilărești, renăscătoare 
Fac inimile noastre să tresară… 
 

Iubire e în razele de soare, 
Şi farmec în a codrului fanfară, 
Şi visuri dulci în liniştea de sară; 
În cer şi pe pământ e sărbătoare. 
 

Ascult, privesc, respir cu lăcomie, 
Căci toată frumusețea asta-mi pare 
Că niciodată n-are să mai fie! 
 

Şi-s fericit c-am fost o clipă-n stare 
Să simt, în marea lumii simfonie,  
A gândurilor mele întrupare. 

 
 Alexandru Vlahuță, Sonet*  
 
*sonet – poezie cu formă prozodică fixă, alcătuită din 14 versuri repartizate ȋn două catrene şi două terţine 
 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 
1.  Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: să tresară, frumusețea.
  4 puncte 
2. Menționează rolul virgulelor în versul: Ascult, privesc, respir cu lăcomie.  4 puncte 
3. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului gând. 4 puncte 
4. Selectează, din strofa a treia, două cuvinte care conțin diftong.  4 puncte 
5. Precizează tipul de rimă din prima strofă și măsura versului: Şi-s fericit c-am fost o clipă-n stare.  
  4 puncte 
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte 
 
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia privind 
mesajul textului dat. 16 puncte 
 

În compunerea ta, trebuie: 
‒ să formulezi o opinie privind mesajul textului dat; 
‒ să susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificȃnd textul dat; 
‒ să ai un conținut adecvat cerinței; 
‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte. 
 
 

SUBIECTUL al II-lea 36 de puncte 
 

Citește următorul text: 
 

 Insula Socotra redefinește noțiunea de spectaculos în ceea ce privește peisajele Terrei. Cei care 
îi descoperă teritoriul vor fi tentați la un moment dat a crede că sunt victimele unei teorii a conspirației, 
care implică teleportarea pe o altă planetă. Se creează această impresie, deoarece nimic de aici nu 
seamănă cu peisajele clasice pe care adorăm să le fotografiem în timpul vacanțelor noastre obișnuite.  
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 Socotra face parte dintr-un grup de patru insule, izolate din punct de vedere geografic de 
continentul african în urmă cu șase milioane de ani. Despărțirea de continentul-mamă a făcut posibilă în 
aceste oaze continuarea existenței unor exemplare ale faunei și ale florei dispărute de mult din alte zone 
ale planetei. 
 Ca și insulele Galapagos, Socotra este mândra posesoare a peste 700 de specii rare ale faunei 
și ale florei, în ciuda climatului arid. Chiar dacă aerul este fierbinte și uscat, copacii insulei s-au adaptat 
perfect condițiilor, de unde formele ciudate ale acestora. Speciile de copaci și plantele de pe insulă s-au 
conservat datorită perioadei lungi de izolare geologică, unele varietăți având o vechime de 20 de milioane 
de ani.  
 Situată în Oceanul Indian, la o distanță de 250 de kilometri de Somalia și la 340 de kilometri de 
Yemen, insula este mărginită de plaje întinse, din spatele cărora răsar platourile de calcar care 
adăpostesc peșteri de toate mărimile, pe o distanța de șapte kilometri.  
 

Ionuț Popescu, Peisaje extraterestre...pe Terra, în Topuri geografice 
 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– distanța la care se află insula Socotra față de Yemen;  
– tipul de climat din insula Socotra.  4 puncte 
2. Scrie numele autorului și titlul publicației din care este extras fragmentul.  4 puncte 
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.  4 puncte 

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 
exprimă: Se creează această impresie, deoarece nimic de aici nu seamănă cu clasicele peisaje.  

  4 puncte 

5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Cei care 
îi descoperă teritoriul vor fi tentați la un moment dat a crede că sunt victimele unei teorii a conspirației, 
care implică teleportarea lor pe o altă planetă. 4 puncte 
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă, 
introdusă prin conjuncția subordonatoare să. 4 puncte 

  
B. Redactează o compunere de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută 
într-o pădure. 12 puncte 

 

În compunerea ta, trebuie: 
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa 
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; 
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea 
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct). 

 


