
 

 

CLASA A VIII-A                             VARIANTA 3 

 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ  

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

 

Pe lângă plopii fără soţ    Ai fi trăit în veci de veci 

Adesea am trecut;     Şi rânduri de vieţi, 

Mă cunoşteau vecinii toţi -   Cu ale tale braţe reci 

Tu nu m-ai cunoscut.    Înmărmureai măreţ. 

 

La geamul tău ce strălucea   Căci te iubeam cu ochi păgâni 

Privii atât de des;     Şi plini de suferinţi, 

O lume toată-nţelegea -    Ce mi-i lăsară din bătrâni 

Tu nu m-ai înţeles.    Părinţii din părinţi. 

 

De câte ori am aşteptat    Azi nici măcar îmi pare rău 

O şoaptă de răspuns!    Că trec cu mult mai rar, 

O zi din viaţă să-mi fi dat,    Că cu tristeţe capul tău 

O zi mi-era de-ajuns;    Se-ntoarce în zadar, 

 

O oră să fi fost amici,    Căci azi le semeni tuturor 

Să ne iubim cu dor,    La umblet şi la port, 

S-ascult de glasul gurii mici   Şi te privesc nepăsător 

O oră, şi să mor.     C-un rece ochi de mort. 

                                                                                         

          (Mihai Eminescu, Pe lângă plopii fără soţ) 

 

 

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. Transcrie din textul dat câte un cuvânt care conține diftong, triftong, hiat.          6p 

3. Formulează două trăsături potrivit cărora versurile date se înscriu în sfera genului liric.          6p  

4. Precizează tipul rimei poeziei și măsura versurilor.                           6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Ai fi trăit în veci de veci / Şi rânduri de 

vieţi, / Cu ale tale braţe reci / Înmărmureai măreţ.                            6p 

 

 

B. Readacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să prezinți semnificația titlului 

poeziei Pe lângă plopii fără soț de Mihai Eminescu, prin raportarea la conținutul poeziei. În compunerea ta, 

trebuie: 

 să ilustrezi, cu exemple adecvate, relația dintre titlul și conținutul poeziei;           4p 

 să menționezi cel puțin două mijloace artistice prin care este susținută ideea sugerată de titlu;              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: 

  În timp ce elevii noştri sunt cocoşaţi de lecţii, cei care au avut şansa să studieze şi în alte ţări spun că 

acolo învăţau de plăcere. Metodele de predare din România nu-i pregătesc pe elevi pentru o competiţie cu 

europenii. Tinerii români care au studiat peste hotare ne arată cât de ineficientă e şcoala românească.  

 Toate pretinsele reforme din sistemul românesc de educaţie au ocolit esenţialul şi au lăsat în urmă 

programe şcolare greoaie şi foarte încărcate, manuale controversate şi schimbate nesemnificativ în ultimii 12 

ani. La acestea se adaugă metode de predare vechi, dascăli îmbătrâniţi, sisteme de evaluare proaste. […] 

 Anii de gimnaziu şi de liceu sunt o corvoadă pentru mulţi elevi. Copiii şi tinerii sunt siliţi să memoreze o 

cantitate imensă de informaţii. Din cauza metodelor de predare din şcoala românească bazate în special pe 

dictare, memorare, redare, elevii au de studiat enorm şi acasă. Notele sunt importante deoarece în funcţie de 

medii se face admiterea la liceu şi la facultate.  

 Prof. univ. dr. Nicolae Zamfir, preşedintele Societăţii Române de Fizică şi membru corespondent al 

Academiei Române, spune că sistemul de educaţie din România trebuie reformat cu totul. „Manualele trebuie 

să aibă legătură cu practica şi să conţină acele „cârlige“, adică să fie atractive pentru elevi. Profesorul 

trebuie să le explice că ceea ce învaţă are legătură cu practica“, a explicat specialistul. […]  

 Clasele ar trebui împărţite pe module. „La modulul A, să zicem, intră elevii foarte buni la matematică şi 

fizică. După un an se face evaluarea. Dacă şcolarul nu face faţă, trece la modulul B, unde nivelul de predare e 

mai scăzut, şi tot aşa“, a spus Zamfir. El apreciază că, într-un astfel de sistem, cei mai slabi nu i-ar mai trage 

în jos pe cei mai buni şi s-ar putea asigura atât pregătirea elitelor, cât şi pregătirea generală.  

       (Cum învață copiii români; http://scoalaromaneasca.com) 

 

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:          

-  pe ce se bazează metodele de predare în școala românească;             2p  

-  cum s-ar putea asigura atât pregătirea elitelor, cât şi pregătirea generală.                   2p 

2. Menționează cum sunt programele școlare din învățământul românesc, în opinia autorului.                4p 

3. Scrie valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din text: învăţau, toate, memorare, dacă .                    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: Prof. univ. dr. Nicolae Zamfir, preşedintele 

Societăţii Române de Fizică şi membru corespondent al Academiei Române, spune că sistemul de educaţie din 

România trebuie reformat cu totul.                         4p 

6. Construiește o frază care să conțină un termen corelativ și să fie alcătuită din două propoziții în care să existe 

o propoziție subordonată circumstantială de loc introdusă prin adverbul relativ unde.                        4p 

                                 

     

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să-ți prezinți opinia despre 

învățământul românesc. În compunerea ta, trebuie: 

  să-ți prezinți opinia asupra conținulul articolului;               4p 

 să indici două argumente care să susțină opinia formulată;                               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. 

 


