
 

 

CLASA  a VIII-a                          VARIANTA  14 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

După ce am coborât în altă vale, la gura Goiştei, moş Toma mă opri uşurel, cu mâna-n piept: 

- Iaca şi lupu! Şopti el. 

În capătul celalt* al poienii, până unde puşca nu putea s-ajungă, un lup se ridicase dintre ferigi uscate 

şi, întors pe jumătate, se uita la noi cu nepăsare… Apoi, din câteva salturi, pieri în desime. 

- Hai după el! Strigai eu, cu puşca gata. 

- Ba! Răspunse moşneagul, nepăsător ca şi lupul. 

Apucarăm iar la deal, printre fagi bătrâni, cu trunchiuri vinete… Şi deodată moş Toma începu să se uite 

cu luare-aminte, când în sus, spre broderia rămurişului înalt, când jos la zăpada neprihănită pe care o călcam. 

- Iaca, pe-aici a trecut jderul… mă lămuri el, cu glas scăzut […]. 

Călăuziţi de această îndoită urmă, am ajuns în faţa unui fag scorburos, la marginea unui povârniş de 

câţiva stânjeni, pe lângă care în timpul verii şopoteşte abia auzit un izvor mic de apă printre frunzele uscate. 

Văzurăm, sus, gura scorburii pe unde intrase jderul la adăpost. Iar jos, pe partea dinspre povârniş, moş Toma 

descoperi şi a doua gură a scorburii. […] 

Şi scoţând cremenea, iasca şi amnarul, începu să scapere. Când un firicel de fum albastru şi creţ izvorî 

din iască, moşneagul puse şomoiogul de frunze uscate în gura scorburii; suflă de câteva ori şi el – şi se întoarse 

iar spre mine: 

- Suflă! 

Am răzimat puşca de fag, am pus piciorul pe o îndoitură de rădăcini lunecoasă şi, cuprinzând cât 

puteam ajunge cu braţele trunchiul aspru, am început să suflu din toate puterile. […] 

După câteva clipe, puşca lui Moş Toma plesni ascuţit, de cealaltă parte a fagului, […]. Un foşnet scurt 

de zăpadă căzută, o fulgerare întunecată printre crengile albe de sus... atât am apucat să văd […]. 

Eram pe vremea aceea un copil rumân*, zburlit şi rău din cale-afară. […] M-am repezit la moşneag. l-

am prins cu amândouă mâinile de pieptarul zeghei* ş-am început să-l scutur: 

- Unde-i jderu? De ce m-ai pus să suflu, când ştiai că iese? Şi de ce-ai tras fără să-mi spui? Surdule! 

- Nu te pune cu mine, măi ţâncule! Acuş te-azvârl în zăpadă, de nu te-i mai putea culege! […] 

(George Topîrceanu, Amintire - fragment) 

* celalt – celălalt   * rumân – rumen    * zeghe - haină lungă făcută din postav gros 

 

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. Precizează modul de formare al cuvintelor : cealaltă (parte) , cale-afară,           6p 

3. Transcrie, din fragmentul de mai sus, un epitet cromatic și o imagine auditivă.             6p  

4. Scrie, in 50 - 80 de cuvinte (5 – 7 rânduri) rezumatul fragmentului.            6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), relația dintre cele două personaje.           6p 

 

 

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

genul epic a unei opere literare studiate. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi cel puțin patru trăsături ale genului epic;                  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 al II - lea                                                                                                                   (36 de puncte) 

 Citește cu atenție textul următor: 

,,Nimeni nu se îndoiește astăzi de influența exercitată de muzică nu numai asupra oamenilor, dar și 

asupra animalelor. Copiii cântă melcilor pentru a-i determina să-și scoată coarnele. Ursul dansează în ritmul 

tobei scoțând mormăituri. Unii pești, sub acțiunea muzicii, rămân ca hipnotizați lângă peretele acvariului. 

Maimuțele, după natura muzicii pe care o ascultă, se dispun sau cad în melancolie, iar caii, la  circ, își 

potrivesc mersul după tactul muzicii. 

          Oare numai animalele, înzestrate cu sistem nervos care reacționează la excitanți sonori sunt sensibili la 

muzică? Efectele muzicii nu se prelungesc și asupra plantelor? 

         Se știe că plantele sunt influențate de muzică și în acest sens au fost efectuate mai multe experiențe 

științifice pe plante(…) 

           Oferind zilnic acestor plante un concert matinal au avut surpriza să vadă că sub acțiunea muzicii se 

produce o accelerare a mișcărilor citoplasmatice, care revin la normal după încetarea audiției.(…) 

           După un timp oarecare s-a constatat un fenomen surprinzător: plantele ,,tratate” muzical au crescut cu 

50% mai mult decât plantele martor, prezentând un frunziș mai des și organe mai viguroase”. 

                    (Niculae Moise, Muzica și plantele, în revista NATURA, nr.1, 2009) 

 

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:          

− revista din care a fost selectat fragmentul;                2p 
− care este reacţia unor peşti sub acţiunea muzicii                                2p 

2. Menționează încă două animale care sunt sensibile la muzică, așa cum rezultă din textul dat.                        4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: nimeni; -i                         4p 

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

5. Transcrie, din textul dat, o propoziție subordonată atributivă.             4p 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată subiectivă care să  

aibe ca termen regent o construcție impersonală cu acuzativul.                                                                       4p 

  

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

fragmentului citat, despre influenţele muzicii asupra comportamentului animalelor, plantelor si al oamenilor. În 

compunerea ta, trebuie: 

 să-ți prezinți opinia asupra conținulul articolului;                                4p 

 să valorifici secvențele din text care ilustrează opinia ta;                         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.) 

 

 

 

 


