
 

 

CLASA  a VIII-a                          VARIANTA  13 

 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

Fă-te, suflete, copil 

Şi strecoară-te tiptil 

Prin porumb cu moţ şi ciucuri, 

Ca să poţi să te mai bucuri. 

 

Strînge slove, cărţi şi pană. 

Dă-le toate de pomană 

Unui nou învăţăcel, 

Să se chinuie şi el. 

 

Gîndul n-o să te mai fure 

Prin zăvoaie şi pădure, 

Cu ecoul de cuvinte 

Care-ngînă şi te minte. 

 

Cînd tristeţile te dor, 

Uită tot şi tîlcul lor. 

     (Tudor Arghezi – Creion) 

 

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

1. Menționează numarul de litere si numarul de sunete al cuvintelor evidentiate in text.         6p 

2. Explică rolul virulelor în structura:  Fă-te, suflete, copil          6p 

3. Transcrie și explică o figură de stil, din textul dat.                    6p  

4. Comentează semnificația unei imagini artistice identificate în textul dat.                       6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Fă-te, suflete, copil / Şi strecoară-te tiptil 

/ Prin porumb cu moţ şi ciucuri, / Ca să poţi să te mai bucuri.                              6p 

 

 

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

semnificația mesajului poeziei Creion de Tudor Arghezi, prin raportarea la conținutul poeziei. În compunerea 

ta, trebuie: 

 să formulezi o opinie despre semnificația mesajului poeziei;                       4p 

 să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;                                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: 

Țara pinguinului regal se află la 40° latitudine sudică, unde furtunile sosite din vest se dezlănțuie 

deasupra valurilor uriașe. Păsările trebuie să reziste la iernile lungi, când soarele este de-abia vizibil. 

Pinguinii alunecă cu grație în apa rece ca gheața. Îndemănarea subacvatică se contrazice puternic cu mișcările 

neîndemânatice de la nivelul solului. Această specie de pinguin clocește în colonii mari, în regiunile de coastă 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Val
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pas%C4%83re
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iarn%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pinguin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83


 

 

din aria sa de răspândire. Aici vara cresc puține plante, iar iarna peisajul este acoperit de un strat continuu de 

zăpadă. 

Pinguinul regal carnivor este un vânător îndemânatic, ce prinde pești cu ciocul său recurbat și tăios. În 

perioada decembrie-februarie pinguinii regali vizitează apele din apropierea insulelor Falkland, Georgia de 

Sud și Sandwich de Sud, pentru a căuta hrană. Oferta bogată de hrană ajută pinguinii să acumuleze un strat 

gros de grăsime, pentru lunile reci de iarnă. Foca-leopard este cel mai mare inamic al pinguinului regal. Dacă 

un grup de pinguini observă un prădător, păsările înoată rapid la mal, iar în același timp lovesc apa cu 

“înotătoarele”. Panica și zgomotul induc în eroare foca-leopard, astfel poate prinde doar exemplarele mai 

slabe. 

 Femela depune un singur ou la fiecare doi ani, în luna noiembrie sau chiar primăvara. După aceasta 

intră în mare pentru o lungă perioadă, pentru a se hrăni. Masculul ține oul pe labele picioarelor și îl menține 

cald acoperindu-l cu un pliu cutanat. Timp de două săptămâni masculii nici nu se mișcă. Puiul apare după 

aproximativ opt săptămâni. În ciuda stratului gros de pene pufoase, părinții îl poartă pe labele picioarelor, 

până când acesta își poate regla singur temperatura corporală. 

 

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:          

− unde trăiește pinguinul regal;                 2p 
− care este cel mai de temut dușman al pinguinului regal                    2p 

2. Scrie tema articolului și site-ul unde a fost publicat.                                                          4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: său; dacă                        4p 

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

5. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect:             4p 

    În fraza: Dacă un grup de pinguini observă un prădător, păsările înoată rapid la mal, iar în același timp lovesc 

apa cu “înotătoarele”., există: 

a. trei propoziții principale; 

b. două propoziții principale și o subordonată; 

c. o propoziție principală și două subordonate. 

6. Construiește o frază alcătuită din trei propoziții în care să existe structura: subiectivă + principală + 

predicativă.                                                                                                                                                 4p 

 

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

fragmentului citat, despre rolul matern al masculului în dăinuirea speciei. 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.) 
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