
 
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A  

Probă scrisă 
Limba şi literatura română 

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

 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
Citeşte cu atenţie textul următor: 
 
Am azvârlit oglinda la o parte 

Să nu mai văd cum timpu-înaintează, 
Dar ea s-a spart şi-n cioburile sale 
L-am auzit cum râde şi sfidează. 

 
Trezit ca dintr-o neagră nepăsare, 
M-am scuturat de gândurile grele 
Şi ridicând de jos acele ţăndări, 
Eu m-am văzut multiplicat în ele. 

 
Şi-am râs la rândul meu gândind în sine-mi: 
,,O! Timpule, tu ce împarţi poveţe, 
De mult timp vei avea de-acum nevoie 
Ca să ucizi atât de multe feţe. 
 
Căci pe măsură ce le vei ucide 
Trecând, cum trec pe mare vechi catarge, 
Eu din oglinda ta neîndurătoare, 
Tot mai mărunte ţăndări îmi voi sparge.” 

 
(Radu Stanca, Oglinda Timpului) 
 

A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: râde, grele.4 
puncte 
2. Menţionează utilizarea virgulei în enunţul: Timpule, tu ce împarţi poveţe.4 puncte 
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin 
derivare din text.4 puncte 
4.Precizează două cuvinte din ultima strofă a poeziei care conţin diftong.4 puncte 
5. Numeşte tipul de rimă din prima strofă a poeziei şi măsura primului vers.       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 motivezi apartenenţa la genul 
liric a poeziei Oglinda timpului de Radu Stanca.  16 puncte    
    
În compunerea ta, trebuie: 
-să precizezi două trăsături ale genului liric; 
-să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric,valorificând textul dat; 
-să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; 
-să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 
 



SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
Citeşte următorul text: 
 Câteva dintre personalităţile României lansează liceenilor şi studenţilor din Bucureşti 
această propunere de nerefuzat: o întâlnire  neconvenţională a ideilor, în cadrul căreia îşi pot 
descoperi aceeaşi vocaţie şi pot găsi soluţii pentru viitorul profesional, cu prilejul Conferinţelor 
practice pentru tineri BookLand Evolution. Evenimentul se va desfăşura începând cu data de 9 
martie 2015 la Academia de Studii Economice (Facultatea de Marketing, Aula Magna), tinerii 
fiind invitaţi să participe GRATUIT de luni până vineri (9-13 martie), în intervalul orar 18:00-
19:20 (liceeni) şi 19:30-21:00 (studenţi). Probabil că nu este simplu să ne facem rezervări, 
evenimentul fiind foarte apreciat de cei ce vin frecvent la BookLand. Printre personalităţi se 
numără: Camelia Şucu (Antreprenor), Mirela Bucovicean (Owner @ Molecule-F), Mihaela Tatu 
(Trainer, om de televiziune), Ioana Moldovan (Fotojurnalist independent), iar lista continuă.  
(www.didactic.ro, BookLand, prietenul tinerilor – orientare în carieră) 
 
   A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
 
– cui se adresează câteva dintre personalităţile ţării, cu prilejul BookLand;4 puncte 
– numeşte două dintre personalităţile care participă la manifestare. 4 puncte 
 
2. Scrietitlularticoluluişisursadin care este extrasfragmentuldat.                     4 puncte 
 
3. Menţioneazăgenulşicazulsubstantivelorsubliniateîntextuldat. 4 puncte 
4. Precizeazăfuncţiasintactică a cuvintelorsubliniate, menţionândpartea de vorbireprin care se 
exprimă : o întâlnireneconvenţionalăa ideilorîncadrulcăreiaîşi pot descoperiaceeaşivocaţieşi pot 
găsisoluţii.  4 puncte 
5. Transcriepropoziţiaprincipalăşipropoziţiasubordonatădinfrazaurmătoare, 
precizândfelulacesteia :Nu este simplusă ne facemrezervări.4 puncte 
6. Construieşte o frazăalcătuitădindouăpropoziţiiîn care să existe o 
propoziţiesubordonatăpredicativă, introdusăprintr-un adverbrelativ.                                 4 puncte 
 
 
B.Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care săprezinţio întâmplare 
(realăsauimaginară)  dinviaţade elev.                                                      12 puncte 
 
Încompunerea ta, trebuie:  
– sărelatezi o întâmplare, respectândsuccesiunealogicăaevenimentelor; 
– săprecizezidouăelementealecontextuluispaţio-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 p.; coerenţa 
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortogtafia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1p.; lizibilitatea -1 p.). 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A  
Probă scrisă 

Limba şi literatura română 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 
Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

Nu se acordă fracţiuni de punct. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I                                                                                              (40 de puncte) 
A.  
1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui antonim potrivit pentru sensul din text al 
cuvintelorsubliniate (de exemplu: râde– plânge etc.; grele – frumoase, bune etc.)                                                                      
2x2p=4 puncte 
2. explicarea rolului virgulei din secvenţa dată (de exemplu: izolează un substantiv în 
cazul vocativ de restul enunţului)                                                4 puncte 
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricărui cuvânt obţinut prin 
conversiune şi a oricărui cuvânt obţinut prin derivare din text                    2x2p=4 puncte 

 câte 1p. pentru identificarea cuvintelor – 2x1p.=2p. 
 câte 1p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: 

ta – adjectiv pronominal posesiv format prin conversiune din pronume posesiv; 
neîndurătoare – format prin derivare cu prefixul ne- şi cu sufixul –toare de la 
verbul a îndura) – 2x1p.= 2p. 

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din ultima strofă a poeziei care 
conţin diftong (de exemplu: vei, neîndurătoare, mai, voi)                          2x2p=4 puncte 
5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă din prima strofă(încrucişată) şi a măsurii 
primului vers al strofei(11 silabe)                                                                2x2p=4 puncte 
6. - câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil(de exemplu: 
gândurilegrele – epitet; Timpule...împarţi poveţe – personificare)                             
2x2p=4 puncte 
B. 
-  câte 2 punctepentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2x2p=4puncte 
- câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, 
valorificând textul dat 2 x 4 p. = 8 puncte 
 (Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel: 

 prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4p. 
 prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2p.) 

– adecvarea conţinutului la cerinţă 2 p./adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă 1 p. 
2 puncte 
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.            2 puncte 
 
 
 



SUBIECTUL al II-lea                                                                                  (36 de puncte) 
A. 
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunţuri cerute                                                                                                 
( Personalităţile ţării, cu prilejul BookLand se adresează liceenilor şi studenţilor din 
Bucureşti; Două dintre personalităţile care participă la manifestare sunt: Camelia Şucu şi 
Mihaela Tatu.)2x2p=4 puncte 
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui titlului articolului(BookLand, prietenul tinerilor– 
orientare în carieră)  şi a sursei din care este extras(www.didactic.ro )2x2p=4 puncte 
3.- câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (României- genul 
feminin; studenţilor- genul masculin)2x2p=4 puncte 
  - câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat(României- cazul 
genitiv; studenţilor- cazul dativ)2x2p=4 puncte 
4.-câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (aceeaşi– atribut adjectival; 
găsi– complement direct)                                               2x2p=4 puncte 
   -câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (aceeaşi-adjectiv pronominal 
demonstrativ; găsi-verb nepredicativ)2x2p=4 puncte 
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 
5.- câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale (Nu este simplu) şi a 
propoziţiei subordonate (să ne facem rezervări.)2x2p=4 puncte 
   - precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise să ne facem rezervări – 
propoziţie subordonată subiectivă                                                                2x2p=4 puncte 
6.construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie 
subordonată predicativă, introdusă printr-un adverb relativ          4 puncte 
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1p. 
–construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate(propoziţia subordonată 
subiectivă) – 1p.; introducerea propoziţiei subordonateprintr-un pronume relativ – 2p. 
 
B.  
–relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor-6p./fără 
respectarea succesiunii logice a evenimentelor - 3 p.                   6 puncte 
–câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-
temporal                                                                                                        2x1p=2 puncte 
– adecvarea conţinutului la cerinţă - 2 p./ adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă 1 p. 
2 puncte 
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte             2 puncte 
Notă! 
Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere                   2x1p=2 puncte 
– coerenţa textului:câte 1 punct pentru fiecare compunere                         2x1p=2 puncte 
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului:total- 2 p./adecvarea 
parţială 1 p. 
2 puncte 
– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p. 
3 puncte 
– punctuaţia (0 erori – 2 p./1-2 erori – 1 p./3 sau mai multe erori – 0 p.) 3 puncte 
– aşezarea corectă a textului în pagină                                          1 punct 
– lizibilitatea                                                                                  1 punct 
 
 


