
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A  
Probă scrisă 

Limba şi literatura română 
Test de antrenament  

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

SUBIECTUL I                                         (40 de puncte) 
Citește, cu atenție, textul următor: 

Crivăţul din miazănoapte vâjâie prin vijelie, 
Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie. 

Valuri albe trec în zare, se aşează-n lung troian, 
Ca nisipurile dese din pustiul african. 

 
Viscolul frământă lumea! Lupii suri ies după pradă, 
Alergând, urlând în urmă-i prin potopul de zăpadă. 
Turmele tremură; corbii zbor vârtej, răpiţi de vânt, 

Şi răchitele se-ndoaie lovindu-se de pământ. 
 

Zbierăt, răget, ţipet, vaiet, mii de glasuri spăimântate 
Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate. 

Şi-n departe se aude un nechez răsunător… 
Noaptea cade, lupii urlă… Vai de cal şi călător! 

 
Fericit acel ce noaptea rătăcit în viscolire 

Stă, aude-n câmp lătrare şi zăreşte cu uimire 
O căsuţă drăgălaşă cu ferestrele lucind 

Unde dulcea ospeţie îl întâmpină zâmbind!      
         Vasile Alecsandri, Crivăţul 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 
1. Da sinonime pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: zare, rătăcit   4 puncte 
2. Explică folosirea virgulei în structura: Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate. 4 
puncte 
3.Câte sunete și câte litere sunt în cuvintele: răchitele,dulcea   4 puncte 
4. Selectează doua figuri de stil diferite  din textul dat.                                              4 puncte 
5. Precizează modul de expunere folosit în text oferind un argument.                       4 puncte 
6.Precizeaza rima primei strofe si masura versului  al doilea.    4 puncte 
 
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre 
mesajul transmis sau despre o semnificație a textului citat , susținută prin argumente adecvate. 16 
puncte 

În compunerea ta trebuie: 
-  să formulezi o opinie despre mesajul textului dat; 
-  să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; 
-  să ai un conținut adecvat cerinței; 
-  să respecți limitele de spațiu indicate. 

 
                              
 
 



SUBIECTUL al II-lea                           (36 de puncte) 
Citește, cu atenție, textul următor: 
Un student la Filosofie a pornit o mică revoluție a bunului simț cu o lopată. Serios. Omul 

s-a apucat să elibereze câteva căi de acces din București, de capul lui, și fără să aștepte sponsori 
și campanii pentru asta.  

Și a funcționat: mai mulți oameni din București au pornit în acest weekend să facă același 
lucru, pentru că mai multe lopeți sunt mai bune decât una singură. S-au organizat și au lovit mai 
multe zone care aveau nevoie de ajutor. Și în București sunt multe zone unde e nevoie de ajutor, 
în special în zona trotuarelor vagabonde, care nu aparțin nimănui, sau a trecerilor de pietoni, 
unde nu e nimeni. 

La Brașov, când ninsoarea se oprește, oamenii care mătură strada când nu ninge vin și 
dau zăpada de pe trotuarele cu treceri de pietoni, să poată oamenii circula liniștiți.  
Vali Petcu, Spiritul civic învinge, dar are nevoie de stimuli, http://www.zoso.ro/spiritul-civic-
invinge-nevoie-stimuli/ 
A.                                                                                                                       (24 de puncte) 
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele elemente referitoare la 
articolul citat:               autorul textului; 

 site-ul de pe care a fost preluat fragmentul.            4 puncte                                              
2. Extrage din text două acţiuni care pot servi drept acţiuni de bun simţ.       4 puncte 
3. Menționează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate în text.   

 4 puncte 
4. Precizează funcția sintactică si cazul  cuvintelor subliniate din secvența: Și a funcționat: 

mai mulți oameni din București au pornit în acest weekend să facă același lucru, pentru 
că mai multe lopeți sunt mai bune decât una singură.                                     4 puncte 

5. Transcrie doua propoziţii diferite din secvenţa citată şi precizează felul lor: Și în 
București sunt multe zone unde e nevoie de ajutor, în special în zona trotuarelor 
vagabonde, care nu aparțin nimănui, sau a trecerilor de pietoni, unde nu e nimeni.       4 
puncte 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o predicativă introdusă 
prin conjuncţia dacă.                                                                      4 puncte 
B. Redactează o naratiune de  minimum 150 -300 de cuvinte , în care să prezinţi o întâmplare 
petrecută într-o zi de primavara.                                                   12 puncte     
În  compunerea ta, trebuie: 

 Să precizezi doua elemente ale contextului spaţio temporal; 
 Să prezinţi o întâmplare; 
 Să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate; 
 să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.    

Notă!  Respectarea în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: 

 unitatea compoziției;                                                                                                
 coerența textului;                                                                                                      
 registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului;                      
 ortografia;                                                                                                                 
 punctuația 
 așezarea corectă în pagină, lizibilitatea.                                                                   

 
 
 



 
 

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 sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 
subliniate (zare-orizont,desmorţit– dezgheţat, revenit etc.)                                                                       
2x2p=4 puncte 
 
2. explicarea rolului virgulei-sepaara termenii unei enumeratii 4 puncte 
 
3.-câte 1p. pentru pentru precizare nr.de litere pentru fiecare cuvant 2x1p.=2p. 
-câte 1p. pentru pentru precizare nr  de sunete pentru fiecare cuvant  2x1p=2 p 
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din ultima strofă a poeziei care conţin 
diftong şi hiat (de exemplu: frumoasa, nouri)                                  2x2p=4 puncte 
5. precizarea modului de expunere folosit în text-2p 
 -oferirea unui argument.                              2 p 
6.precizarea rimei primei strofe -2p si masura versului  al doilea-2p.  
 

- B. să formulezi o opinie despre mesajul textului dat; 
-  să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; 
-  să ai un conținut adecvat cerinței; 

 să respecți limitele de spațiu indicate 
-  câte 2 puncte pentru formularea opiniei despre mesajul textului dat 2x2p=4 puncte 
- câte 4 puncte pentru sustinerea opiniei cu două argumente potrivite, valorificând textul dat dat                                                                             
2 x 4 p. = 8 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 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                  (36 de puncte) 
A. 
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunţuri cerute                                         
2x2p=4 puncte 
2. cate 2 p pentru extragerea din text a două acţiuni care pot servi drept acţiuni de bun simţ.  
2x2p=4 puncte      



3.- câte 1 punct pentru menţionarea valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate 
în text                             2x2p=4 puncte 
    
4.-câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice                      2x1p=2 puncte 
-câte 1 punct pentru precizarea cazului   2x1p=2 puncte 
5.- câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale şi a propoziţiei subordonate 
2x1p=2 puncte 
   - precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise    2x1p=2 puncte 
6.construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o predicativă introdusă prin 
conjuncţia dacă.                                                                           4 puncte 
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1p. 
–construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate(propoziţia subordonată predicativa) – 1p.; 
introducerea propoziţiei subordonateprin conjuncţia subordonatoare,,daca”- 2 p. 
 
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 
 


