
 

 

CLASA A VIII-A                            VARIANTA  4 

 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ  

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

 

S-a dus zăpada albă de pe întinsul țării, 

S-au dus zilele Babei si nopțile vegherii. 

Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ 

Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. 

                   

Lumina e mai caldă și-n inimă pătrunde; 

Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde. 

Pâraiele umflate curg iute șopotind, 

Și mugurii pe creangă se văd îmbobocind. 

              

O, Doamne! iată-unflutur ce prin văzduh se perde! 

În câmpul veșted iată un fir de iarbă verde 

Pe care-ncet se urcă un galbin gândăcel,, 

Și sub a lui povară îl pleacă-ncetinel. 

         

Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare, 

Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în floare, 

După o iarnă lungă ș-un dor nemărginit, 

Aprind un soare dulce în sufletul uimit!                                                                                                 

                    (Vasile Alecsandri, Sfârşitul iernii) 

 

 

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

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

2. Motivează rolul cratimei în secvența dată: de-al primăverii vânt.          6p 

3. Formulează două trăsături potrivit cărora versurile date aparţin speciei pastel.           6p  

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

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: După o iarnă lungă ș-un dor nemărginit, 

Aprind un soare dulce în sufletul uimit!                                               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 speciei literare pastel. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi trăsăturile pastelului;                      4p 

 să ilustrezi cu exemple adecvate caracteristicile pastelului ;                         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: 

 Compania aeriană TAROM acceptă să transporte câini, pisici, păsări şi alte animale domestice, dar un 

client trebuie să aibă o aprobare prealabilă, încă din momentul rezervării biletului. 

În cabina de pasageri se pot lua numai câini şi pisici, cu condiţia ca animalele să fie curate, sănatoase, să aiba 

paşaport, să fie vaccinate, să nu fie gestante şi să nu deranjeze ori să provoace alergii altor pasageri. La 

bordul avionului, sunt acceptaţi câinii şi pisicile sub cinci kilograme, incluzand şi greutatea cuştii, ale cărei 

dimensiuni nu trebuie să depăşească 42 cm x 30 cm x 21 cm. În cazul în care sunt transportate la cală, 

animalele trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii. 

 Animalul, împreună cu hrana necesară în timpul zborului şi cuşca, nu se vor include în cantitatea de 

bagaj admisă gratuit (de aproximativ 20 de kilograme), constituind excedent de bagaj pentru care se va 

percepe tariful aplicabil. 

 "De-a lungul timpului compania TAROM a primit mai multe solicitări neobişnuite cu privire la 

transportul de animale cum ar fi: transport de şerpi, fazani, porcuşori de Guineea, dihori, papagali, porumbei 

voiajori, lipitori. De regulă, pasagerii întâmpină dificultăţi la achiziţionarea de containere (cuşti)", a declarat 

Paula Călăraşu, director de comunicare TAROM. 

                (Regulamentul referitor la transportul animalelor; http://sibianul.info) 
 

 

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 sunt condițiile impuse de compania aeriană privind transportul animalelor;           2p     

-  care este dimensiunea admisă a cuștii.                             2p 

2. Scrie care sunt cele mai neobișnuite solicitări primite de TAROM.                          4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: rezervării, la cală                                4p 

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

5. Precizează tipul fiecărei propoziții din fraza: În cabina de pasageri se pot lua numai câini şi pisici, cu 

condiţia ca animalele să fie curate, sănatoase, să aiba paşaport, să fie vaccinate, să nu fie gestante şi să nu 

deranjeze ori să provoace alergii altor pasageri.                                 4p 

6. Construiește o frază alcătuită din trei propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă 

introdusă prin conjuncția subordonatoare să și o propoziție subordonată subiectivă care să se afle în raport de 

subordonare față de propoziția precicativă.                                     4p 

                                 

     

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să- ți descrii animalul de companie  . 

În compunerea ta, trebuie: 

  să prezinți două trăsături ale animalului tău de companie;                                     4p 

 să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea animalului;                              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.) 

 

http://www.tarom.ro/zboruri-si-rezervari/despre-calatorie/informatii-speciale/calatoria-cu-animale-de-companie.html?av-page=2

