
 

 

CLASA A VIII-A                            VARIANTA  2 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ  

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

 

Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând,  

Fără să ne mai dăm seama, unde ne-am suit și când.  

Fericirile sunt halte, unde stăm câte-un minut;   

Până când să ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut… 

 

Iar durerile sunt stații, lungi de nu se mai sfârșesc, 

Şi în ciuda noastră parcă, tot mai multe se ivesc. 

Arzători de nerăbdare înainte tot privim, 

Vrem s-ajugem tot mai iute, la vreo gară ce-o dorim. 

 

Ne trec zilele și anii, clipe sfinte și dureri, 

Noi trăim hrăniți de visuri și-nsetați după plăceri. 

Mulți copii voioși se urcă, câți în drum n-am întâlnit!… 

Iar câte-un bătrân coboară trist, de forţe istovit. 

 

Vine-odată însă vremea, să ne coborâm și noi, 

Ce n-am da, atunci, o clipă să ne-ntoarcem înapoi? 

Dar, pe când privim în urmă, plângem timpul ce-a trecut, 

Sună Gara Veșniciei, am trăit dar n-am știut!..                                                                                        

          (Traian Dorz, Un lung tren ne pare viata) 

 

 

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

1. Menționează câte un sinonim contextual pentru cuvintele sublinitate în text.          6p 

2. Scrie trei termeni din câmpul lexical al cuvântului tren.          6p 

3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul mulți (Mulți copii) să aibe altă valoare morfologică decât cea din text; 

numește această valoare și precizează și funcția ei sintactică.             6p  

4. Precizează modul de expunere dominant în textul dat și specifică rolul acestuia.                       6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Dar, pe când privim în urmă, plângem 

timpul ce-a trecut, / Sună Gara Veșniciei, am trăit dar n-am știut!..                   6p 

 

 

B. Readacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să argumentezi apartența la 

genul literar corespunzător a textului dat. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi cel puțin patru trăsături ale genului literar identificat;            4p 

 să ilustrezi cele patru trăsături prin raportare la textul citat;                                                                     4p 

 să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;            2p 

 să te înscrii în limitele de spațiu indicate;               2p 

 

 

 



 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                                (36 de puncte) 

 Citește cu atenție textul următor: 

  Parcul Naţional Munţii Măcinului ocupă zona centrală, cea mai reprezentativă, a lanţului muntos 

omonim, fiind constituit din Culmea Pricopanului, Culmea Măcinului şi Culmea Luncaviţa. Elementele de ordin 

geologic, geografic şi ecologic fac din Munţii Măcinului unul dintre arealele cele mai originale din ţară, 

nenumărate caractere de unicat fiind întâlnite în cadrul parcului. 

            Munţii Măcinului se situează într-un climat accentuat continental, cu influenţe submediteraneene în 

zonele mai înalte şi cu evidente caracteristici stepice în sud. Clima se caracterizează prin veri foarte 

călduroase şi uscate, toamne lungi şi secetoase, iernile fiind geroase şi cu puţină zăpadă. Temperaturile medii 

anuale variază între 9 grade C şi 10,8 grade C, iar precipitaţiile între 480 mm şi 600 mm pe an, fiind cei mai 

arizi munţi din România. Condiţiile de vegetaţie sunt favorabile în zona central-nordică a parcului şi în arealul 

dominat de pădure. Aici precipitaţiile sunt mai abundente, fiind însă mai scăzute în sud-est, unde se întâlneşte 

zona stepei, subzona silvostepei.” 

 ( Dănuţ Călin, Parcul Naţional Munţii Măcinului – Vechi, divers, unic, în revista Terra Magazin ) 

 

 

A. Pe foaia de examen scrie răspunsul pentru fiecare cerința de mai jos :  

1. Formulează câte un enunț în care să numești următoarele elemente care privesc articolul citat:          

-  numele publicației din care a fost extras fragmentul                2p 

– componența Parcului Național Munții Măcinului                      2p 

2. Selectează fragmentul care oferă informaţii legate de caracteristicile climei din Munţii Măcinului.        4p 

3. Precizează valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate din text: elementele, evidente.         4p 

4. Precizează funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele încadrate în text printr-un chenar.         4p 

5. Transcrie și precizează tipul fiecărei propoziții din fraza: Aici precipitaţiile sunt mai abundente, fiind însă 

mai scăzute în sud-est, unde se întâlneşte zona stepei, subzona silvostepei.            4p 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă,  ce are 

ca termen regent un pronume demonstrativ, iar ca element introductiv un pronume nehotărât.            4p 

                                 

     

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să prezinți o întâmplare (reală / 

imaginară) petrecută în timpul unei drumeții în Munții Măcinului. În compunerea ta, trebuie: 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor ;                             4p 

 să precizezi două elemente ale contextului spatio - temporal;                        4p 

 să ai un conținut adecvat cerinței;                                                            2p 

 să respecţi limita minimă de spaţiu indicată               2p 

 

 

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.; 

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

aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.) 
 

 

 


