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

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura română 

 Testul 3 

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

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
 

SUBIECTUL I 40 de puncte 
 
 

Citeşte următorul text:  
 

În lacul cel verde şi lin 
Răsfrânge-se cerul senin, 
Cu norii cei albi de argint, 
Cu soarele nori sfâşiind. 
Dumbrava cea verde pe mal 
S-oglindă în umedul val, 
O stâncă stârpită de ger 
Înalţ-a ei frunte spre cer. 
Pe stânca sfărmată mă sui, 
Gândurilor aripi le pui; 
De-acolo cu ochiul uimit 
Eu caut colò-n răsărit 
Şi caut cu sufletul dus 
La cerul pierdut în apus. 
Cobor apoi stânca în jos, 
Mă culc între flori cu miros, 
Ascult la a valului cânt, 
La geamătul dulce din vânt. 
Natura de jur-împrejur,  
Pe sus e o boltă de-azur, 
Pe jos e un verde covor, 
Ţesut cu mii tinere flori. 
Văd apa ce tremură lin 
Cum vântul o-ncruntă-n suspin,[…] 
Văd lebede, barcă de vânt, 
Prin unde din aripe dând,  
Văd fluturi albaştri, uşori, 
Roind şi bând miere din flori. 
 

 Mihai Eminescu, Frumoasă-i ... (fragment) 
 

 

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: apus, lin. 4 puncte 
2. Menționează rolul cratimei în secvența: Eu caut colò-n răsărit.  4 puncte 
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Răsfrânge-se cerul senin și Şi caut cu 
sufletul dus/La cerul pierdut în apus. 4 puncte 
4. Desparte în silabe cuvintele subliniate din versurile: Cu soarele nori sfâşiind și Văd fluturi albaştri, uşori.
  4 puncte 
5. Precizează tipul de rimă și măsura versurilor: Dumbrava cea verde pe mal / S-oglindă în umedul val, / 
O stâncă stârpită de ger / Înalţ-a ei frunte spre cer. 4 puncte 
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, pe care să le precizezi. 4 puncte 
 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul 
liric a textului dat. 16 puncte 
În compunerea ta, trebuie: 
‒ să precizezi două trăsături ale genului liric; 
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând fragmentul dat; 
‒ să ai un conținut adecvat cerinței; 
‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte. 
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SUBIECTUL al II-lea 36 de puncte 
 

Citeşte următorul text: 
 

La marginea oraşului Alba Iulia, într-o pădure de pe dealul Mamut, a fost amenajat un parc de 
aventură. Pe o suprafaţă de aproximativ două hectare au fost amplasate diverse obstacole, care permit 
practicarea unor sporturi extreme. Se pot face căţărări pe panou, coborâri cu tiroliana, deplasări de la un 
copac la altul prin tuneluri de scânduri suspendate. […] 

Parcul de aventură a fost amenajat în imediata apropiere a rezervaţiei dendrologice şi a zonei de 
recreere cuprinse într-un proiect al administraţiei locale din Alba Iulia.  

Traseele sunt concepute pe grade de dificultate diferite, care pot fi practicate în funcţie de 
categoria de vârstă, respectiv de copii de până la şapte ani, de copii cu vârste între 7 şi 14 ani şi de 
adulţi. Prin activităţile desfăşurate în acest parc nu se doreşte doar un simplu prilej de recreere, ci şi o 
ocazie prin care să se dezvolte personalitatea copiilor şi a adulţilor. […] „Prin acest centru, dorim să 
aducem un plus de calitate pentru serviciile pe care le oferim, să elaborăm metode noi de lucru cu copiii, 
prin care să li se dezvolte curajul, încrederea, autocunoaşterea […]”, s-a declarat la momentul iniţierii 
proiectului. 

Dorin Timonea, Parcul ascuns de lângă Alba Iulia: aventură în pădurea de pe dealul Mamut,  
www.adevărul.ro 

 
 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– numele dealului pe care a fost amenajat parcul de aventură;  
– categoriile de vârste ale copiilor, în funcție de care sunt concepute traseele. 4 puncte 
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat.  4 puncte 
3. Menţionează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat.  4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 
exprimă: Pe o suprafaţă de aproximativ două hectare au fost amplasate diverse obstacole, care permit 
practicarea unor sporturi extreme. 4 puncte 

5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Prin acest 
centru, dorim să aducem un plus de calitate pentru serviciile pe care le oferim, să elaborăm metode noi 
de lucru cu copiii, prin care să li se dezvolte curajul, încrederea, autocunoaşterea.  4 puncte 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată  
subiectivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să.  4 puncte 

 
B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-un 
parc.  12 puncte 
 
În compunerea ta, trebuie: 
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 
– să ai un conţinut adecvat cerinţei; 
– să respecţi precizarea referitoare la  numărul de cuvinte.  
 
 

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). 
 


