
 

 

CLASA  a VIII-a                          VARIANTA  16 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

 

În trandafirul desfrunzit    S-ar scutura la cea mai mică 

O roză palid a-nflorit:     Din adierile de vânt; 

E cea din urmă și e, poate,    Când o  privesc parcă mi-e frică 

Cea mai suavă dintre toate.    Să-și ningă floarea pe pământ. 

 

O simți că n-are să rămâie    Melancolia bietei roze 

Pe ramuri prinsă zile-ntregi.    Adesea inima-mi sfâșie; 

Octombre-i rece și-o mângâie   Copilă, n-o privi! Sărmana 

Cu raze stinse și pribegi.    E chiar iubirea mea târzie! 

         (Cincinat Pavelescu, Amor de iarnă) 

 

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

1. Scrie trei termeni ce aparțin câmpului lexical al cuvântului roză.          6p 

2. Motivează rolul semnului exclamării în secvența dată: E chiar iubirea mea târzie!          6p 

3. Precizează două mărci ale subiectivității, prezente în textul dat.             6p  

4. Transcrie din textul dat o personificare și un epitet.                           6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Când o privesc parcă mi-e frică / Să-și 

ningă floarea pe pământ.                   6p 

 

B. Readactează o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să argumentezi că o operă 

studiată de tine la clasă aparține genului liric. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi trăsăturile genului liric;                  4p 

 să ilustrezi cu exemple adecvate caracteristicile genului liric ;                         4p 

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

 să te înscrii în limitele de spațiu indicate;               2p 

 

SUBIECTUL  al –II - lea                                                                                                                 (36 de puncte) 

 Citește cu atenție textul următor: 

Oamenii de ştiinţă au reuşit să afle motivele pentru care amintirea experienţelor trăite la începutul 

copilăriei dispar până la atingerea maturităţii. Potrivit site-ului de specialitate LiveScience, cercetătorii spun 

că aceste amintiri sunt chiar mai efemere decât s-a crezut până acum, ele începând să dispară, de fapt, încă de 

la vârsta de 4-7 ani. Până în prezent se credea că, în cazul copiilor cu vârste de până la 3-4 ani, nu există 

funcţiile cognitive şi de limbaj necesare pentru fixarea amintirilor. Ceea ce însemna că amintirile nu erau 

întipărite în creier şi deci nu ar fi putut fi pierdute ulterior.  

Carole Peterson, profesor de psihologie la Memorial University din Newfoundland, a descoperit că 

există numeroase amintiri depozitate în creierul copiilor, despre care aceştia pot vorbi. În studiu au fost folosiţi 

140 de „prichindei” cu vârste cuprinse între 4 şi 13 ani, precum şi părinţii acestora, care au avut rolul de a 

confirma relatările micuţilor lor. Copiii au fost rugaţi să povestească, o dată la începutul studiului şi apoi la 

sfârşitul lui, după doi ani, care sunt cele mai vechi trei amintiri pe care le aveau. Copiii cu vârste între 4 şi 7 

ani au avut tendinţa de a povesti alte amintiri după cei doi ani în care s-a derulat studiul, faţă de cele relatate 

anterior, fapt care sugerează că aceste prime amintiri sunt fragile şi pot dispărea cu uşurinţă. 

     (Anca Aldea,  Amintiri din copilărie, varianta ştiinţifică,  http://www.jurnalul.ro) 

http://www.jurnalul.ro/cautare/autor/anca-aldea-19.html
http://www.jurnalul.ro/


 

 

 

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:          

-  la ce vârstă încep să dispară primele amintiri din copilărie              2p     

-  numele profesorului de psihologie.                              2p 

2. Scrie doua argumente potrivit carora textul dat este nonliterar.                            4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: potrivit, anterior                                4p 

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

5. Caracterizeaza, din toate punctele de vedere, o propozitie principala din textul dat.                         4p 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată de cauză ce are ca 

element corelativ o locuțiune adverbială.                4p 

 

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

în copilărie. 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 și să valorifici textul dat;                                                         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.) 

 

 

 


