EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2020 – 2021
Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Testul 6

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
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SUBIECTUL I

(70 de puncte)

Citește cu atenție textele de mai jos.
Textul 1

Biletele de tren se pot cumpăra cu anticipație de până la maximum 30 de zile, inclusiv pentru călătoria
de întoarcere și de până la maximum 60 de zile în cazul grupurilor organizate de cel puţin 30 de
persoane.
Pentru cumpărarea cu ANTICIPAȚIE a biletelor de tren, CFR Călători acordă REDUCERI între 5-15% –
ofertă valabilă din 09 octombrie 2019:
• 15% reducere la cumpărarea cu anticipaţie peste 21 de zile;
• 10% reducere la cumpărarea cu anticipaţie de la 11 până la 20 de zile;
• 5% reducere la cumpărarea cu anticipaţie de la 6 până la 10 zile.
Se pot achiziționa:
• de la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi ale agenţiilor de voiaj CFR care emit electronic
prin sistemul xSell;
• de la automatele de vânzare aparţinând CFR Călători;
• ONLINE, de pe site-ul www.cfrcalatori.ro.
Categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona bilete CFR online se definesc astfel:
• „Adult” - orice persoană (indiferent de vârstă) care plăteşte integral tariful de transport;
• „Copil” - se consideră copiii până la 10 ani împliniţi, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc
separat. Copiii până la 5 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la călătoria cu trenul, dacă nu se cere
loc separat.
adaptare după www.cfrcalatori.ro
Textul 2
Duminica, în Capitală, Costi își făcu o rânduială sigură și simplă a zilei. Bagajele și le lăsase la
gară. Într-o trăsură închisă, făcu cel dintâi drum la Hotel Boulevard. Fără să coboare, ceru portarului,
după ce-i puse-n palmă o roată de cinci lei, lista călătorilor. Leon Mihalovici nu-l înșelase: domnișoara
Annette Rusu era acolo. Trecu după aceea la prefectura de poliție, ca să regleze chestia pașapoartelor.
Găsi un om îndatoritor, care-i zâmbi și se hotărî să-l servească. Costi îi asigură, în mintea sa, o răsplată
în proporție cu serviciul pe care i-l făcea. Către amiază [...] intră la magazinul Papagal, în Lipscani, și
rugă pe o vânzătoare brunetă și simpatică să-i alcătuiască, într-un geamantan de piele, un mic trusou*
de călătorie pentru o persoană. Era vorba de un cadou. Trecu după aceea cheiul Dâmboviței și coborî
să prânzească la restaurant. Mâncă două ouă și gustă dintr-un castronaș cu iaurt. Plăti consumația un
leu și lăsă bacșiș patru. Vizitiul trebuia să se ducă să schimbe caii și aduse cuconașului* altă trăsură
închisă. Cu aceasta făcu o plimbare până la șosea, apoi se întoarse repede și rămase staționând în
bulevard, în fața hotelului.
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Portarul de dimineață se arătă foarte dispus să ducă un mesaj doamnelor de la nr. 4. Costi îi
lămuri însă că numai persoana cea tânără ar trebui să primească un bilețel cu două vorbe. Acest bilețel
tânărul îl prezentă învelit într-o bancnotă de o sută de lei.
Ceea ce prevăzuse Costi, c-o intuiție genială, se petrecu întocmai. Domnișoara Annette coborî
după un sfert de ceas. Părea grăbită. Privea la deal și la vale în lungul trotuarului. Apoi, întorcând ochii
spre stradă, văzu pe tânăr în picioare, lângă ușa trăsurii, fixând-o. Fără a sta o clipă în cumpănă*, se
avântă spre el. Costi îi cuprinse brațul care tremura și o ajută să urce în trăsură. Intră și el după dânsa,
vizitiul atinse caii cu biciul. Când se văzu la gară, domnișoara Annette nu se miră prea mult. Zâmbi
chiar și nu întrebă nimic.
Trenul fugea către miazănoapte împotriva vântului. În zgomotul vagonului, se simțea la ferestre
fâșâitul de nisip al viscolului. În zori trenul înțepeni în viscol, la o stație singuratică din județul Bacău.
Când călătorii simțiră întârzierea lungă apăsând asupra lor și pustiul alb amenințându-i, Costi ceru
informații. Conductorul neamț nu putea să supere pe un boier tânăr așa de galant. Căută să-l
liniștească pe Înălțimea-Sa.
― Nu-i nimic primejdios. O oprire trecătoare. A și venit o echipă de oameni cu lopețile, ca să
curețe linia.
― Atunci părerea dumitale este că nu vom avea o întârziere prea mare?
― Da, avem speranță să plecăm cât de curând...
Trenul, cu toate acestea, întârzie până ce se făcu ziuă. Apoi porni cu încetineli neliniștitoare. La
Bacău fu nevoie de dublarea locomotivei. În sfârșit, porniră și de aici după alte trei ceasuri de întârziere.
Costi începea să se îndoiască de asigurările conductorului și observă cu părere de rău că prevederile
nu-i merseseră până la proviziile de hrană. El rămăsese numai cu ouăle și cu iaurtul de ieri.
Domnișoara Annette neglijase și ea masa de seară. Își încreți fruntea îngrijorat. Domnișoara Annette
zâmbea. Era lângă Costi, și îi era de ajuns.
adaptare după Mihail Sadoveanu, Venea o moară pe Siret
*rânduială – fel de aranjare a lucrurilor în mod ordonat
*trusou – lenjerie de corp și de pat, haine
*vizitiu – persoană care conduce caii la o trăsură, la o căruță
*cuconaș – domn; fiu al unor părinți din clase sociale înalte
*a sta în cumpănă – a fi nesigur în luarea unei hotărâri

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos, cu privire la textul dat.
A.
1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 1.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

Biletul se prezintă pentru control numai în tren.
Copilul poate circula gratuit cu trenul oricând.
Călătorii pot primi reducere de maximum 10% din valoarea biletului.
Biletele de tren se pot cumpăra de la automate, din gară, de la agențiile
de voiaj sau online.
2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Biletele de călătorie se pot cumpăra înainte cu cel mult:
a) 11 zile.
b) 21 de zile.
c) 20 de zile.
d) 60 de zile.
Răspunsul corect:

2 puncte

.
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3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 2.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

În ziua plecării, Costi a mâncat două ouă și un iaurt.
Trenul în care călătoreau personajele a întârziat din cauza viscolului.
Conductorul i-a asigurat că trenul nu va avea o întârziere foarte mare.
Costi a cumpărat pentru drum un mic trusou de călătorie și hrană.
4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Mesajul lui Costi către domnișoara Annette este dus de:
a) conductor.
b) portar.
c) vânzătoare.
d) vizitiu.
Răspunsul corect:

2 puncte

.

5. Explică, în două – trei enunțuri, un motiv pentru care Costi își lasă bagajele la gară, valorificând textul 2.
6 puncte

6. Notează doi termeni din textul 1 și doi termeni din textul 2 care aparțin câmpului lexico-semantic al călătoriei.
4 puncte

7. Prezintă, în 20 – 30 de cuvinte, o trăsătură a textului narativ literar, valorificând textul 2.
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8. Consideri că imaginea cu piesele de puzzle este potrivită mesajului „Siguranța nu se primește în
dar, se construiește! Împreună”. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, răspunsul tău.
6 puncte

B.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din textul 2 al cuvântului subliniat.

2 puncte

FIXÁ, fixez, vb. I. Tranz. 1. A așeza ceva (rar pe cineva) într-un loc determinat, astfel încât să nu
mai poată fi mișcat, clintit. ♦ A se uita țintă la cineva sau la ceva; a pironi cu privirea. ♦ Refl. A se
stabili, a se statornici undeva. 2. A stabili un termen, o oră, un preț etc. anumit; a determina. ♦ Refl. A
se hotărî, a se decide. 3. (Chim.) A aduce un corp într-o stare din care să nu se mai schimbe, a
împiedica să se volatilizeze. 4. A trata cu un reactiv chimic materialele fotografice developate, pentru
a le face insensibile la acțiunea luminii. 5. A face ca un colorant să pătrundă în structura fibrei textile
sau a pieii, astfel încât fibra sau pielea să nu se mai decoloreze (ușor). ♦ A acoperi un desen cu un
fixativ. – Din fr. fixer.
***, Dicționarul explicativ al limbii române

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține toate cuvintele accentuate corect este:
a) cadou, șosea.
b) cadou, șosea.
c) cadou, șosea.
d) cadou, șosea.
2 puncte
Răspunsul corect:

.
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3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. Reducerea este ..................... biletelor cumpărate anticipat.
a) aplicabil;
b) aplicabilă;
c) aplicabile;
d) aplicabili.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

B. Tânărul îi cumpără un trusou în vederea ………… .
a) de călătorie.
b) la călătorie.
c) pentru călătorie.
d) unei călătorii.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

C. Mecanicul locomotivei ..................... va saluta pe călători.
a) o;
b) îl.
c) îi;
d) le.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

4. Rescrie secvența „...rugă pe o vânzătoare brunetă și simpatică”, modificând numărul substantivului.
4 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din text.
4 puncte
În enunțul „A și venit o echipă de oameni cu lopețile, ca să curețe linia.”:
Enunțul
sunt două predicate verbale;
substantivul „o echipă” are funcție sintactică de subiect;
substantivul „(de) oameni” are funcție sintactică de atribut substantival;
substantivul „linia” are funcție sintactică de subiect.

Adevărat

Fals

6. Scrie, în minimum 20 de cuvinte, un text în care să soliciți un bilet de tren pentru a face o călătorie.
În redactarea răspunsului tău, vei utiliza un verb la modul conjunctiv și un numeral cardinal, pe care le
vei sublinia.
8 puncte
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7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.
Cumpărați, bilete online de la casele de bilete s-au de la automatele de vânzare.

SUBIECTUL AL II-LEA

4 puncte

(20 de puncte)

1. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, faptul că dorința de a călători reprezintă o preocupare
prezentă în orice cultură. În formularea răspunsului tău, vei valorifica informațiile din textul 2 și
experiența personală/de lectură.
6 puncte

2. Redactează, în 70 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 2.

14 puncte

În alcătuirea rezumatului, trebuie:
‒ să formulezi ideile din text, dovedind înțelegerea acestuia;
‒ să prezinți evenimentele în succesiune logică;
‒ să respecți regulile unui rezumat.
Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă vei dezvolta subiectul propus și vei
respecta numărul de cuvinte indicat.
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