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ARGUMENT 

Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate 

de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i 

destinat un capitol special.  

Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de înţele-

gere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi cul-

turale într-un text, exprimându-ţi impresiile şi preferinţele.  

Capitolul al II-lea propune sarcini diverse pentru formarea competen-

ţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau 

nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de ve-

dere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte ar-

gumentative. 

În Capitolul al III-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi 

competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor 

morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor 

semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei. 

În sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate 

în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi 

nonliterare, şi de exprimare scrisă / de utilizare corectă şi adecvată a limbii 

române în redactarea de mesaje scrise.  

Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelelor 

publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Vei găsi 

în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de 

Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute potrivit 

Precizărilor privind structura subiectelor de la Evaluarea Naţională 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, anul şcolar 2016-2017, publicate în 

luna noiembrie (2016) şi reproduse la pagina 6. Prin testele acestea vei putea 

să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, putând 

să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele. 

Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezol-

vare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua. 

Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia clase-

lor V-VIII – individual sau la clasă – această carte îţi va fi un util şi plăcut 

ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea spu-

ne: ACUM ŞTIU! 

Autoarea 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a  –  2017 
 
 

 

PRECIZĂRI PRIVIND STRUCTURA SUBIECTELOR DE LA  

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 

ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017 

PROBĂ SCRISĂ  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

SUBIECTUL I: 40 de puncte 
– text-suport: literar (liric, epic, dramatic) 

A. (item semiobiectiv: întrebări structurate) - 24 de puncte  

Competenţa de evaluat: 

1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi non literare, în scopuri diverse 

6 cerinţe a câte 4 puncte: 4 cerinţe vizează probleme de limbă română, 2 cerinţe vizează în-

ţelegerea textului. 

Item 
Competenţa de 

evaluat 
Conţinuturi asociate 

1 1.2 sesizarea 

corectitudinii şi 

a valorii 

expresive a 

categoriilor 

morfosintactice, 

a mijloacelor de 

îmbogăţire a 

vocabularului şi 

a categoriilor 

semantice 

studiate, a 

ortografiei şi a 

punctuaţiei 

– arhaisme, regionalisme şi neologisme; 

– categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, 

cuvinte polisemantice; construcţii pleonastice; sensurile 

cuvintelor în contexte diferite; 

2 – semne de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, 

linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima, 

punctul şi virgula, linia de pauză; 

– semne ortografice: cratima, punctul; 

3 – mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea, 

compunerea, schimbarea valorii gramaticale / conversiunea), 

familia de cuvinte; mijloacele externe de îmbogăţire a 

vocabularului; 

4 – ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat; 

– despărţirea cuvintelor în silabe; 

– valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical şi 

morfosintactic) într-un text dat; 

5 1.1 dovedirea 

înţelegerii unui 

text literar sau 

nonliterar, 

pornind de la 

cerinţe date 

– idei principale, idei secundare; ordinea logică şi temporală a 

ideilor / a întâmplărilor dintr-un text; 

– moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog); 

– structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu, modalităţi 

de caracterizare a personajelor, relaţiile dintre personaje, 

naratorul) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi 

ideea transmisă de aceasta, eul liric); 

– subiectul operei literare, momentele subiectului; 

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de 

stil: personificarea, alegoria, repetiţia fonetică / aliteraţia, 

metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, 

antiteza); 

6 
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Testul 19 
 

Subiectul I (40p)  

Citeşte cu atenţie textul următor: 

„Dacă din întâmplare faci o plimbare sentimentală pe colinele care 

încing Iaşii la apus; dacă-ţi dai osteneala să urci până la feluritele mănăstiri, 

şi cu deosebire la Galata, (…) dacă te opreşti la câţiva paşi dedesubtul 

ruinelor palatului Ipsilanti, căzut în zorii lui, ca şi stăpânii, uimirea ce te cu-

prinde e mare pe cât de frumoasă e panorama pe care o desfăşoară Iaşii.” 
         (Alecu Russo  Iaşii şi locuitorii lui în 1840) 

 

A. 1. Indică un sinonim pentru locuţiunea a-şi da osteneala şi un antonim 

pentru a desfăşura.                                      (4p) 

2. Extrage, din text, două neologisme.                        (4p) 

3. Transcrie diftongii din cuvintele: Iaşii, palatului.                       (4p) 

4. Explică semnificaţia sintagmei: „căzut în zorii lui”.                             (4p) 

5. Indică motivul uimirii ce cuprinde privitorul.                       (4p) 

6. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că fragmentul face 

parte dintr-o operă literară.                                                           (4p) 
 

B. Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să realizezi  

descrierea ştiinţifică a tabloului realizat în textul suport.                    (16p) 

  În compunerea ta, trebuie: 

– să respecţi coordonatele tabloului descris în textul suport;  

– să foloseşti elementele specifice unei descrieri ştiinţifice;   

– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 

– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.   

 

Subiectul al II-lea (36p) 

„În ultima vreme, instituţiile culturale aflate în administraţia Consiliului 

Local şi-au îmbogăţit repertoriul, spectacolele având răsunet în plan naţional 

şi internaţional, aceste ecouri concretizându-se în premii prestigioase, mar-

când performanţa artistică. Îmi permit să amintesc aici Teatrul Mihai 

Eminescu, Orchestra Simfonică, Teatrul pentru Tineret şi Copii Vasilache, 

fiecare devenind un veritabil brand cultural pentru Botoşani. Valoarea mani-

festărilor culturale de astăzi are o tradiţie îndelungată, de exemplu Teatrul 

Mihai Eminescu a aniversat anul acesta 170 de ani de teatru în limba ro-

mână în oraşul nostru şi 50 de ani de când funcţionează în actuala clădire. 

Pentru cei interesaţi de turismul pe itinerarii culturale, Botoşanii, un 

veritabil Panteon al spiritualităţii româneşti, întrupează acel pământ privi-
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Subiectul al II-lea (36p) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 

„Odată cu sărbătoarea Sânzienelor, românii de pretutindeni serbează 

Ziua Universală a iei. Bluza tradiţională românească se bucură de popu-

laritate în lumea întreagă şi a devenit un obiect vestimentar aproape 

obligatoriu în garderoba româncelor. 

Sărbătoarea a fost propusă anul trecut de comunitatea online „La 

Blouse Roumaine”, iar ziua de 24 iunie nu a fost aleasă întâmplător. O tra-

diţie veche din Maramureş arată că Sânzienele, fiinţe cu puteri magice şi 

atingere binefăcătoare, ar fi purtat ii. Cămaşa românească de sărbătoare era 

confecţionată iniţial din pânză de in sau cânepă, iar ulterior din bumbac sau 

mătase. Motivele geometrice sau inspirate din natură au atras atenţia artiş-

tilor de-a lungul timpului. Cea mai frumoasă piesă a costumului tradiţional 

românesc l-a fascinat pe celebrul Henri Matisse, care, inspirat de colecţia de 

ii tradiţionale primită în dar de la pictorul Theodor Pallady, desăvârşeşte, în 

1940, faimosul tablou „La blouse roumaine” […]. O altă reprezentare a iei 

româneşti apare în pictura „România revoluţionară”, semnată de Constantin 

Daniel Rosenthal. Acesta a imortalizat-o pe Maria Rosetti purtând ie şi 

năframă. İa românească apare şi în tablourile semnate de Nicolae Tonitza, 

Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion sau Francisc Șirato. Patru decenii mai 

târziu, ia românească a fost sursa de inspiraţie pentru una dintre colecţiile 

semnate de Yves Saint Laurent. […] Bluza tradiţională a devenit un obiect 

vestimentar aproape obligatoriu în garderoba româncelor. Modelele tradiţio-

nale, cusute manual, pot compune ţinute moderne, spectaculoase, care atrag 

atenţia pe stradă sau chiar la cocktailuri. Ia poate fi purtată în orice sezon, 

pentru că niciodată nu va fi demodată.” 
(Oana Antonescu, Este ziua iei românești:  

piesa vestimentară care nu se demodează niciodată, în Adevărul) 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din 

textul dat: 

– data la care se sărbătorește Ziua Universală a Iei;  

– numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal.                       (4p) 

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 

(4p) 

3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate 

din secvenţa Bluza tradiţională românească se bucură de popularitate în 

lumea întreagă şi a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în 

garderoba româncelor.                                                                              (4p) 
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4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa Patru 

decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspiraţie pentru una din-

tre colecţiile semnate de Yves Saint Laurent.                                            (4p) 

5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, 

precizând felul subordonatei: Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că 

niciodată nu va fi demodată.                                                                      (4p) 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o pro-

poziţie subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele relativ 

care.                                                                                                           (4p) 
 

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâm-

plare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare.         (12p) 

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

– să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte 

pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului – 2p; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia 

– 2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2p) 

 

 

Testul 24
*
 

(Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a,  

anul școlar 2014-2015 – varianta de rezervă) 

 

Subiectul I (42p) 

Citeşte următorul text: 
 

„Anul acesta, dar, topografia* băncii noastre prezintă următorul aspect: 

în capul băncii, lângă catedră, stă Mihăiță, vin apoi Cotan, eu și Chiostec. 

Noul nostru coleg de bancă este băiatul unui țăran de la Merișani, 

care și-a pus în gând să-l facă doctor și cu timpul să-i clădească un spital în 

sat […]. La oraș a venit îmbrăcat țărănește și n-a renunțat la cămașa albă 

și la ițarii* de dimie* decât acum un an, când a trecut în cursul superior. 

Și-a păstrat însă căciula și cizmele. Pălărie nu poartă niciodată, fiindcă i se 

pare că-i suflă vântul prin creieri, iar ghetele cu care a defilat la 10 Mai le 

ține acasă, în ladă, de frică să nu i se scrântească picioarele în ele. 

                                                           

*
 Conform www.edu.ro, 20 septembrie 2015 

http://www.edu.ro/
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5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, preci-

zând felul acestora: Profesorul Martin Maiden, care a introdus anul trecut 

un curs de limba română la prestigioasa universitate britanică, povesteşte 

cum s-a îndrăgostit de limba nativă a lui Eminescu.                            (4p) 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o pro-

poziție subordonată predicativă, introdusă prin adverbul relativ cum.    (4p) 
 

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care să prezinți o 

întâmplare petrecută într-o librărie.                                                         (12p) 

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

– să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte 

pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului – 2p; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia 

– 2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2p) 

 

 

Testul 30
*
 

(Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a,  

anul școlar 2013-2014 – simulare) 
 

Subiectul I (42p) 

„Câte culori au fost, o, Doamne, 

Și-acum totul e alb, totul e alb – 

Până departe sub dealuri 

Zăpada sărută întinderile. 
 

Din cerul metalic așteptam fulgii, 

Ca să închid ochii și să-i simt atingându-mi pleoapele – 

Dar unde mai merg când e seară 

Și pe zăpadă urme nu se văd? 
 

Când eram copil era destul să privesc 

În preajma serii întinderi de zăpadă, 

Ca să aud urletele pustii ale lupilor 

Și să-mi joace prin față năluci. 
 

                                                           

*
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Acum știu că lupul se teme de oameni, 

Mai mult decât arborii se teme – 

Dar ca și-atunci, aș sta zile-n șir 

Privind mereu înzăpezitele câmpuri. 
 

Seară albastră – alb fără margini, 

Iată și fulgii pe care îi așteptam, 

Încremenire – doar timpul se duce departe, 

Însă urmele pașilor lui nu se văd pe zăpadă.” 
(A.E. Baconsky – Zăpada sărută întinderile) 

 

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 subli-

niate: merg, destul, încremenire.                                                                (6p) 

2. Precizează diftongii din următoarele cuvinte: Doamne, dealuri, mereu. (6p) 

3. Selectează un epitet și o repetiție din textul dat.                                    (6p) 

4. Menționează două trăsături ale genului liric prezente în textul dat.      (6p) 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Câte culori au fost, 

o, Doamne,/ Și-acum totul e alb, totul e alb –/ Până departe sub dealuri/ 

Zăpada sărută întinderile.                                                                          (6p) 
 

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să-ți exprimi opi-

nia despre semnificația titlului poeziei Zăpada sărută întinderile de A.E. 

Baconsky.                                                                                                 (12p) 

În compunerea ta, trebuie: 

– să formulezi o opinie despre semnificația titlului poeziei; 

– să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând 

textul dat; 

– să ai un conținut adecvat cerinței; 

– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 
 

Subiectul al II-lea (36p) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 

„Maramureșul este un ținut de legendă situat în nordul României și în 

centrul Europei. Denumit și Țara Lemnului, Maramureșul este un loc unde 

tradițiile și obiceiurile parcă stau în loc de peste 2000 de ani. [ ..] 

Omul este, de asemenea, un element important în Maramureș. Este 

înțelept, caracterizat prin creativitate, simț artistic, hotărâre și curaj, un om 

de onoare și fără frică. El a creat în acest spațiu un loc unic cu o lege proprie 

nescrisă, o arhitectură aparte a spațiului în care trăiește, un port popular și 
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auzirăţi, auziră; 8. începuse – se pornise; răspunse – răsună; se auziră – răsunară; intrară – 

sosiră. 9. om – a omeni; glas – a glăsui. 10. Intră pe geam. A intrat la facultate. I-a intrat o 

idee în cap. Au intrat la apă hainele. 11. a începe – a termina; a ieşi – a intra → antonime. 

12. verbele la moduri predicative – predicate verbale; cercetând – complement 

circumstanţial de mod. 13. Privirile cercetânde s-au ivit dintre copaci. (adjectiv provenit din 

verb la gerunziu). 
 

II.1. verbe predicative modul verbe nepredicative modul 

 era 

era 

se plimba 

clămpănea 

învăţase 

erau 

indicativ 

indicativ 

indicativ 

indicativ 

indicativ 

indicativ 

erau (galbene) 

era (clădit) 

 

 

era 

indicativ 

indicativ 

 

 

 

indicativ 

2. a) predicativ; b) predicativ; c) copulativ; d) copulativ; e) predicativ; f) copulativ 

(impersonal); 3. diateza activă (la subpunctul d, verbul a fi este copulativ şi nu auxiliar, la 

diateza pasivă); 

4. predicate nominale nume predicative 

 

 

 

erau galbene 

era clădit 

frumos era 

adjectiv 

adjectiv provenit din participiu 

adverb 

5. Băiatul a devenit / a ajuns / a ieşit / s-a făcut doctor. 6. Băiatul pare cuminte. (copulativ); 

Se pare că va ploua. (predicativ). 7. Pâinea este zece lei. (costă); Tânărul este din Moldova. 

(a fi originar); Ce este acolo? (se întâmplă); A fost odată un împărat. (a trăit); El este la 

etajul al doilea. (locuieşte); A fost cu trenul. (a călătorit). 8. a. e (lung) – copulativ; 

e (lat) – copulativ; nu-i – predicativ; avea – predicativ; a fost (peţită) – auxiliar; e (lucru) – 

copulativ; a fost (ales) – auxiliar. b. (ai tăi) suntem – copulativ; ar (pierde) – auxiliar; am 

(pierde) – auxiliar; (ai cui) am rămânea – copulativ (am – auxiliar), (săraci) suntem – 

copulativ; rămâi – predicativ; (lege-)i – copulativ; a – auxiliar; (a) rămas  – predicativ; 

c. nu ai – predicativ; să fii (singur) – copulativ; d. era (un om) – copulativ; rămas (văduv) – 

copulativ; a făcut – predicativ; să rămână – predicativ; e. sunt – predicativ; voi ajunge (un 

cârciumar) – copulativ; voi fi (tatăl) – copulativ; sunt (ei) – copulativ. 13. a. personificare; 

b. personificare; c. repetiţie, personificare. 
 

Substantiv. Articol 

1. substantive comune substantive proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vremea 

judecata 

ostrovenii 

ziua 

podina 

cetăţuii 

la lume 

fără supărare 

ruşine 

fără frică 

norodul 

frunză 

iarbă 

oameni 

pieirea 

turci 

păgâni 

pe un luptător 

al creştinătăţii 

Nicoară 

Liov 

Craiul 

Ştefan-Crai 
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2. masculin feminin neutru 

 

 

 

om 

luptător 

păgânii 

mulţimile 

judecata 

ziua 

vuiet 

norod 

 

3. substantive defective: frică (defectiv de plural), ruşine (defectiv de plural), sânge (defectiv 

de plural); grâu (defectiv de plural), substantive colective: creştinătate, mulţimile, norod. 
 

4. defective cu formă unică pentru cele două numere 

 

 

 

 

sare 

câlţi 

aur 

represalii 

educatoare 

unchi 

foarfece 

ochi 

nume 

genunchi 
 

5. N Ac G D V 

 

 

 

 

 

 

Nicoară 

ostrovenii 

pieirea 

păgânii 

Craiul 

Ştefan-Crai 

judecata 

Liov 

ziua 

pe podina 

la lume 

fără supărare 

fără frică 

cătră norodul 

de turci 

decât Craiul 

pe un luptător 

fruntea 

de subt 

ruşine 

cetăţuii 

al creştinătăţii 

– oameni 

6. articol hotărât: judecata, ostrovenii, ziua etc. articol nehotărât: o vreme, un luptător; 

articol genitival: al creştinătăţii. 7. gurii-leului; redactorului-şef; blocului-turn; ardeiului 

gras; Văii Prahovei; după-amiezei. 8. a. mantale, laturi, hoteluri, simptome, ciocolate; 

b) creiere, creieri; globi, globuri; lobi, loburi; centri, centre; date, dăţi; colţi, colţuri. 

9. a) Floarea se ofileşte. b) Eu sunt elev. c) Cei aleşi, băieţii, au început munca. d) L-am 

strigat pe băiat. e) Florile fetei sunt ofilite. f) Vorbim despre vacanţă. g) Dau elevului 

cartea. h) Pixul de la elev este la mine. 
 

Adjectivul 

1.2. a) întunecat, nebătut; b) puternic, negru, alb; c) alb-negru; d) cel mai frumos; 

e) înfricoşătoare; f) dispersate; g) viu, mort; 3. argintiilor, bătrânii, cei bătrâni – 

substantive provenite din adjective, prin articulare; 4. puternicul este un adjectiv antepus 

substantivului articulat hotărât; în astfel de situaţii, adjectivul preia articolul de la 

substantiv; 

5. a) ... studiate; b) ... precoce; c) ... citite; d) ... singurului; e) ... cumsecade; 6. întunecat – pozitiv; 

mai întunecat – comparativ de superioritate; mai puţin întunecat – comparativ de 

inferioritate; tot aşa de întunecat – comparativ de egalitate; cel mai întunecat – superlativ 

relativ de superioritate; cel mai puţin întunecat – superlativ relativ de inferioritate; 

foarte întunecat – superlativ absolut. 7. a) gri, mov, cumsecade; b) mare, tare, dulce; c) 

nou, vechi; d) frumos, negru. 8. verde, nou, mort, viu, albastru, superior, adormit, perfect, 




