
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

Anul școlar 2018-2019 
Probă scrisă 

Limba și literatura română 
                     

 
 

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

 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
 

Subiectul I                   (40 de puncte) 
 

Citește, cu atenție, textul: 
Din Poeniţa vine domol la vale un călăreţ tânăr în buiestru ţăcănit... 
N-are de ce să gonească: soarele nu s-a ridicat nici de două suliţe; înainte de nămiez, are să 

ajungă la conac, la Sălcuţa, dincolo de jumătatea drumului... Acolo stă un ceas, să dea grăunţe 
calului; până la toacă, e-n oraş, la boierul. Gândindu-se la boierul, se pipăie-n sân – legătura cu 
banii stă bine. 

A trecut de cotul dealului la câmp deschis. 
E a doua zi de Sfântul Gheorghe. Ceru-i fără pată cât de slabă în tot largu-i de jur împrejur. La 

vale, în zare adâncă, sclipeşte undoind aerul dimineţii calde, iar în păduriştea de mesteacăni de pe 
poala din bătaia soarelui, pasările primăverii se-ngână şi care de care se-ntrec în feluri de glasuri. 

- Da-ncotro, - ncotro, flăcăule? Întreabă cineva din urmă pe tânărul călăreţ. 
Acesta întoarce capul. Din urmă îl ajunge un alt călăreţ. De unde a răsărit omul acesta? Fiindcă, 

tot drumul, tânărul, măcar că şi-a întors privirile de multe ori pe calea umblată, nu a luat seama să 
mai vină cineva după el; chiar a gândit: câtă singurătate de dimineaţă pe un drum aşa de căutat 
întotdeauna! 

- La vale... răspunde tânărul. Da dumneata? 
- Tot la vale. 
Şi cu vorba aceasta strângându-şi calul în pulpe, trece alături înaintaşului. 
- Drum bun, flăcăule! 
- Şi dumitale! 
- Bine că te-ntâlnii!... Mi-e urât să fiu singur, mai ales la drum. 
Călătorul după chip şi port e un negustor, vreun orzar ori cirezar, de cari umblă pân sate după  

daraveri; un roşcodan grăsuliu, cu faţa vioaie; cârn şi pistrui; dar om plăcut la înfăţişare şi tovarăş 
glumeţ; numai atâta că e saşiu, şi când se uită drept în ochii tânărului, îi face aşa, ca o ameţeală, cu 
un fel de durere la apropietura sprâncenelor. 
 Merg ei astfel domol alături în buiestru ţăcănit, vorbind mai de una, mai de alta, şi rămâne lucru 
hotărât că se opresc împreună la conac pentru o gustare; şi din vorbă-n vorbă, nici nu prind de veste 
când ajung aici aproape să intre-n Sălcuţa. Cotind la stânga, de după tufişul movilei pe care stă 
biserica, li se arată, ca la o bătaie de glonţ, coperişul nou de tinichea al turnului strălucind în soare. 
 Tânărul îndeamnă calul ţinând scurt zăbala. Calul ia vânt. Trecând prin faţa bisericii, flăcăul îşi 
face cruce. Atunci aude pe tovarăşul, rămas câţiva paşi înapoi, râzând grozav. Întoarce capul: 
tovarăşul nicăieri... Mare minune!... Unde a putut pieri? A intrat în pământ? 

Nu... e la han... Îl aşteaptă subt umbrar...     (I.L. Caragiale, La conac) 
 

 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: domol, vioaie. 

  4 puncte  
2. Explică rolul punctelor de suspensie în secvența „Mare minune!... Unde a putut pieri?”    

                       4 puncte 
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența om plăcut la înfăţişare.  4 puncte 
4. Desparte în silabe cuvintele următoare: soarele, dimineață, împreună, tinichea.   4 puncte 
5. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic.     4 puncte 
6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificațiile secvenței: „Ceru-i fără pată cât de slabă în tot largu-i de 

jur împrejur. La vale, în zare adâncă, sclipeşte undoind aerul dimineţii calde, iar în păduriştea de 
mesteacăni de pe poala din bătaia soarelui, pasările primăverii se-ngână şi care de care se-ntrec în 
feluri de glasuri.”                  4 puncte 
 



B. Redactează într-o compunere de 100-180 de cuvinte rezumatul textului dat.    
                     16 puncte 
În redactarea răspunsului tău, trebuie: 

- să formulezi ideile principale, dovedind înțelegerea textului; 
- să prezinți evenimentele în succesiune logică; 
- să respecți regulile de alcătuire a unui rezumat; 
- să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 

 
 

Subiectul al II - lea                   36 de puncte 
 
Citește următorul text: 

           În august 1881, naturalistul John Muir naviga în apropierea coastei Alaskăi la bordul vaporului 
Thomas Corwin, în căutarea a trei nave care dispăruseră în Arctica. În largul Capului Barrow, a zărit trei 
urşi-polari, „nişte exemplare magnifice, grase şi viguroase, bucurându-se de puterea lor acolo, în inima 
sălbăticiei de gheaţă“. 
          Dacă Muir ar naviga în largul Capului Barrow într-un august din zilele noastre, urşii-polari pe care i-ar 
vedea nu ar trăi într-o sălbăticie de gheaţă, ci ar înota în mare, arzându-şi rezervele preţioase de grăsime. 
Asta deoarece habitatul de gheaţă marină al urşilor dispare. Şi încă repede.          
          Urşii-polari străbat în lung şi-n lat imperiul arctic, acolo unde, cum spunea poetul, „din aspra 
contopire a gerului polar/cu verzi şi stătătoare pustietăţi lichide“ se nasc gheţurile. Excelent adaptaţi la 
acest mediu vitreg, majoritatea îşi petrec întreaga viaţă pe gheaţa marină, vânând tot anul, mergând pe 
uscat doar pentru a construi vizuinile unde femelele vor da naştere puilor. Vânează mai ales foci-inelate şi 
foci-cu-barbă (se spune că pot mirosi găurile pentru respirat pe care focile le fac în gheaţă de la mai mult 
de un kilometru şi jumătate depărtare), dar uneori prind morse şi chiar balene-albe.         
        Gheaţa stă la baza mediului marin arctic. Sub gheaţă şi în interiorul ei trăiesc organisme esenţiale. Mii 
de miliarde de diatomee, zooplancton şi crustacee sunt dispersate în coloana de gheaţă. Acestea se lasă 
la fund, iar în zonele cu ape puţin adânci, ele menţin o reţea trofică alcătuită din moluşte, stele-de-mare, 
cod-arctic, foci, morse – şi urşi-polari. 

 (Articol publicat în ediţia revistei National Geographic din iulie 2011) 
 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

- numele naturalistului care naviga  
- denumirea locului geografic prezentat           4 puncte 

2. Scrie numele a două animale care trăiesc în mediul polar.       4 puncte 
3. Menționează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate din secvența:  

Urşii-polari străbat în lung şi-n lat imperiul arctic, acolo unde, cum spunea poetul, „din aspra 
contopire a gerului polar/cu verzi şi stătătoare pustietăţi lichide“ se nasc gheţurile. 4 puncte 

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 
exprimă: Excelent adaptaţi la acest mediu vitreg, majoritatea îşi petrec întreaga viaţă pe gheaţa 
marină, vânând tot anul, mergând pe uscat doar pentru a construi vizuinile unde femelele vor da 
naştere puilor.                  4 puncte 

5. Notează numărul de propoziții din fraza: Dacă Muir ar naviga în largul Capului Barrow într-un 
august din zilele noastre, urşii-polari pe care i-ar vedea nu ar trăi într-o sălbăticie de gheaţă, ci ar 
înota în mare, arzându-şi rezervele preţioase de grăsime.       4 puncte 

6. Scrie o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată subiectivă, 
introdusă prin conjuncția dacă.              4 puncte 

 
 

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă descriere a unui peisaj de iarnă. 
În compunerea ta, trebuie:               12 puncte 
- să prezinți, pe scurt, două caracteristici ale peisajului descris; 
- să folosești un limbaj expresiv în descrierea peisajului; 
- să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate; 
- să respecți limita de spațiu indicată. 

 
 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor 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 în 
pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct) 


