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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2011-2012
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 5
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

(42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Pe uliţi, umbre sure cum e pruna,
Şi peste case, ca pe-o undă moale,
Păşeşte noaptea-n mlădieri domoale,
În păr c-o floare de răsură*: luna.
Uitucă-şi pierde şalurile grele
Prin ramurile pomilor bătrâni,
Şi frântă peste margini de fântâni
Din palme-i lunecă-n adânc mărgele.
Cu liniştea se ia de mână-n munţi
Şi ascultă cum viaţa suie-n ierbi,
Apoi către-un izvor, c-un cârd de cerbi
Porneşte pe cărări, cu paşi mărunţi.
La stână stă de vorbă cu ciobanii,
Târziu se culcă strânsă sub o zeghe*
Pân-ce cocoşi-i strigă, stând de veghe,
Că zorii-şi zornăie în rouă banii.
(Zaharia Stancu, Noaptea)
*răsură, s.f. – trandafir sălbatic, măceş
*zeghe, s.f. – haină făcută din piele de oaie, cu care se îmbracă ciobanii; şubă

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: domoale, liniştea,
suie.
6 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: c-un cârd de cerbi [...].
6 puncte
3. Precizează tipul de rimă din prima strofă a poeziei.
6 puncte
4. Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă şi un vers care conţine o imagine vizuală.
6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia secvenţei: Păşeşte noaptea-n mlădieri
domoale, / În păr c-o floare de răsură: luna.
6 puncte
B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să-ţi prezinţi opinia
despre semnificaţia titlului poeziei Noaptea de Zaharia Stancu.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să formulezi o opinie despre semnificaţia titlului;
– să susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.
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SUBIECTUL al II-lea

(36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Primăvara, anotimpul renaşterilor, inclusiv al celor vegetale, soseşte ceva mai târziu în
nordul României. Acolo sus, în Munţii Rodnei şi în cei ai Maramureşului, în fiecare primăvară,
începând de la sfârşitul lui aprilie şi îndeosebi în luna mai, albul narciselor de munte „invadează”
poienile. […]
Poiana cu narcise de pe muntele (şi nu masivul) Saca [...] se află pe teritoriul administrativ
al comunei Rodna Veche, judeţul Bistriţa-Năsăud, în apropierea satului Valea Vinului. Pentru a
urca pe muntele Saca, trebuie să prinzi un drum de tractor ce merge spre vest (stânga), prin
pădure. Şerpuirile acestuia şi doborâturile de vânt vă pot face calea mai dificilă, dar efortul
urcuşului vă va fi răsplătit din plin începând de la marginea de sus a pădurii, loc de unde ai o
privelişte tot mai cuprinzătoare asupra munţilor şi văilor din jur. Odată ajunşi la stâna de pe
Dealul Popii se simte în nări mirosul inconfundabil al primăverii şi deplasarea devine mai vioaie. […]
Izolate sau grupate în pâlcuri, ele dansează cu vântul prin păşunea înverzită ce acoperă versantul
destul de înclinat al vârfului. […] Greu de descris în cuvinte gingăşia şi frumuseţea narciselor.
(Dănuţ Călin, Munţii Rodnei şi ai Maramureşului – Valsul covorului stelar,
în revista Terra Magazin)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
– numele autorului;
– numele comunei de care aparţine poiana cu narcise;
– perioada în care apar narcisele în Munţii Rodnei şi în cei ai Maramureşului.
6 puncte
2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut.
6 puncte
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:
Propoziţia subordonată din fraza: Pentru a urca pe muntele Saca, trebuie să prinzi un drum de
tractor […] este:
a. atributivă;
b. predicativă;
c. subiectivă.
6 puncte
4. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
text: fiecare, mirosul, dansează.
6 puncte
B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să descrii un peisaj de
primăvară.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să prezinţi două caracteristici ale unui peisaj de primăvară;
– să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea peisajului;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.
Notă!
Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p;
punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)
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