
 

 

CLASA A VIII-A                            VARIANTA  5 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ  

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

Avea şi dânsul trei feciori,  Nădejdea caldă-n el slăbea,  Cu pasul slab, cu ochii beţi 

Şi i-au plecat toţi trei deodată Pe cât creştea de rece gândul. El a plecat, gemând p-afară, 

La tabără, sărmanul tată!  El a-ntrebat pe toţi d-a rândul, Şi-mpleticindu-se pe scară, 

Ce griji pe dânsul, ce fiori,  Dar nimeni ştire nu-i ştia.  Chema pe nume pe băieţi, 

Când se gândea că-i greu războiul, El pleacă-n urmă la cazarmă  Şi se proptea de slab, sărmanul, 

N-ai timp să simţi că mori.  Să afle ce dorea.   Cu mâna de păreţi. 

 

Şi luni trecut-au după luni -  Căprarul vechi îi iese-n prag. Nu se simţea de-i mort ori treaz, 

Şi-a fost de veste lumea plină, - Ce-mi face Radu? el întreabă, N-avea puteri să se simţească; 

Că steagul turcului se-nchină; De Radu-i este mai cu grabă,  El trebuia să s-odihnească - 

Şi mândrii codrului păuni,  Că Radu-i este cel mai drag.  Pe-o piatră-n drum sub un zăplaz 

Românii-au isprăvit războiul,  - E mort! El a căzut la Plevna  S-a pus, înmormântând în palme-i 

Că s-au bătut nebuni.   În cel dintâi şirag!    Slăbitul său obraz. 

 

Scria-n gazetă că s-a dat  O, bietul om! De mult simţea  Şi-a stat aşa, pierdut şi dus. 

Poruncă să se-ntoarcă-n ţară  Că Radu-i dus de pe-astă lume, Era-n amiazi şi-n miez de vară 

Toţi cei plecaţi de astă-vară -  Dar astăzi, când ştia anume,  Şi soarele-a scăzut spre seară, 

Şi rând pe rând veneau în sat  El sta năuc şi nu credea.  Şi-n urmă soarele-a apus,  

Şi ieri şi astăzi câte unul  Să-i moară Radu! Acest lucru  Iar bietul om sta tot acolo 

Din cei care-au plecat.  El nu-l înţelegea.   Ca mort, precum s-a pus. 

 

Şi-ai lui întârziau! Plângând  Blăstem pe tine, braţ duşman! Treceau bărbaţi, treceau femei, 

De drag că are să-i revadă,  -Dar George-al nostru cum o duce? Şi uruiau trăsuri pe stradă, 

Sta ziua-n prag, ieşea pe stradă -Sub glie, taică, şi sub cruce,  Soldaţi treceau făcând paradă, - 

Cu ochii zarea măsurând,  Lovit în piept d-un iatagan!  Şi-atunci, deştept, privi la ei 

Şi nu veneau! Şi dintr-o vreme -Dar bietul Mircea?-Mort şi Mircea Şi-şi duse pumnii strâns pe tâmple: 

Gemea, bătut d-un gând.                    Prin văi pe la Smârdan.                     Trei, Doamne, şi toţi trei!                                 

                    (George Cosbuc, Trei, Doamne, şi toţi trei!) 

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. Motivează rolul virgulei și al semnului exclamării în secvența : O, bietul om!.          6p 

3. Transcrie, din text, o structurǎ care să conţină un indice de spațiu, respectiv unul de timp.         6p  

4. Numește două trăsături de caracter ale personajului principal, selectând secvențele ilustrative din text și 

precizează tipul / mijlocul de caracterizare prin care acestea reies..                         6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Şi-şi duse pumnii strâns pe tâmple: / 

Trei, Doamne, şi toţi trei!                                                      6p 

 

B. Readactează 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: 

 Din toamnă, cine nu se ţine de carte îşi ia adio de la studii. Până acum, profesorii nu lăsau repetenţi 

pentru că pierdeau bani. Sloganul "intră cine vrea, iese cine poate" se va aplica perfect universităţilor 

româneşti. Începând cu noul an universitar, profesorii vor putea ridica ştacheta fără să se teamă că unii 

studenţi nu vor trece anul. Universitatea va beneficia de aceeaşi finanţare, chiar dacă, pe parcursul anilor de 

studiu, o parte dintre studenţi îşi vor pierde acest statut. Până acum, un tânăr eliminat însemna reducerea 

finanţării.  

Într-un interviu recent acordat, ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, declara: "Până acum, exista o 

presiune foarte clară. Profesorii aveau o strângere de inimă să lase repetenţi studenţii, pentru că se gândeau 

din ce-şi plătesc salariul, aşa că din 4 făceau imediat un 5". Ministrul crede că acest lucru, dublat de faptul că 

studenţii pot trece de pe locuri complet bugetate pe cele parţial bugetate, şi invers, creează competiţie în 

universităţi.  

Măsura a fost bine primită mai ales în facultăţile care au candidaţi puţini şi care nu reuşesc nici măcar 

să îşi ocupe locurile bugetate. În restul instituţiilor de învăţământ superior, profesorii sunt mulţumiţi că pot 

ridica pretenţiile şi îi pot păstra în amfiteatre doar pe cei interesaţi cu adevărat de şcoală. "Când un profesor 

ţine exigenţa la un nivel normal pentru facultatea respectivă, riscă împuţinarea studenţilor. Faptul că nu se 

pierde finanţarea aduce stabilitate", este de părere Radu Gramatovici, profesor la facultatea de Matematică şi 

Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti.  

          (Fără chiulangii şi pierde-vară în facultăţi, Cristina Olivia Moldovan, http://www.evz.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:          

− care este lucrul care avea drept consecință reducerea finanțării;             2p 

− cum se creează competiție în universități, în opinia ministrului Educației.                  2p 

2. Scrie cum a fost primită această măsură de către profesori.                                  4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: universităţilor, anul                             4p 

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

5. Precizează tipul fiecărei propoziții din fraza: Ministrul crede că acest lucru, dublat de faptul că studenţii pot 

trece de pe locuri complet bugetate pe cele parţial bugetate, şi invers, creează competiţie în universităţi.        4p 

6. Construiește o propoziție care să conțină un complement circumstanțial de timp exprimat printr-un adjectiv 

propriu - zis la cazul acuzativ precedat de prepoziție și realizează expansiunea acestuia.                        4p 

                                 

     

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere cu titlul Ce fac azi, ce fac maine, dar in 

viitor?  . În compunerea ta, trebuie: 

  să descrii meseria pe care ai dori să o ai în viitor;                                      4p 

 să prezinti două argumente pentru care ai ales această meserie;                              4p 

 să ai un conținut adecvat cerinței;                                                            2p 

 să respecţi limita  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.) 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/interviurile-2-1-catalin-baba-nu-e-o-drama-sa-nu-iei-bacalaureatul-examenul-va-fi-core-97583.html
http://www.evz.ro/de-acelasi-autor/autor/cristina-olivia-moldovan.html

