
 

 

CLASA  a VIII-a                          VARIANTA  10 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

E bătrân. Înţelege că-i bătrân, că-i netrebnic, că cele câteva zile ce i-au mai rămas sunt o povară pe 

capul tuturora. De când s-a şi îmbolnăvit, nu-l mai strigă nimeni, nu-l mai mângâie nici o mână, nu se mai 

întoarce spre el nicio pereche de ochi. A slujit cu credinţă. Douăzeci de ani, vară şi iarnă, în curtea aceasta a 

trăit şi a păzit-o; în nopţile de toamnă, cu ploile repezi şi pătrunzătoare, în nopţile de iarnă, cu viforniţele 

năprasnice, el nu stătea în cuşca lui; suflând cu greu, încordându-şi muşchii, căci era vânos, tăia troianul, 

cutreiera toate colţurile grădinii şi, lătrând, dădea de ştire că nu e chip să te poţi apropia de casa stăpânului... 

Dar în seara aceea, când prinsese de pulpa piciorului pe hoţul care furase mere din pomul de lângă gard! Ani 

de-a rândul simţise durerile loviturii de ciomag pe care i-o dăduse atunci în creştetul capului. Şi altă dată... 

Dar câte nu făcuse, câte nu suferise Grivei, dulăul credincios al curţii! 

Însă vremea trece; viaţa, cu ea. Şi-acuma îmbătrânise! Nu se mai putea duce nici până la uşa 

bucătăriei, să capete un ciolan, să-l lingă. Rămânea uneori zile întregi fără să înghită nimic, fiindcă nu se 

putea mişca. Şi-acum, în urmă, avea nişte dureri grozave. Urla. Şi mai ales noaptea, când nu avea cu ce să se 

mai ia, când nu mai vedea pe ceilalţi câni, când rămânea singur, numai el şi suferinţa lui, mai ales nopţile îl 

chinuia boala. 

Şi urla. Mai întâi gemea, înăbuşit, cu gura închisă, cu limba zgârcită, gemea adânc, ca şi cum i se 

desfăcea inima din piept. Apoi îl apucau fiorii; spasmurile îi descleştau fălcile, şi gemetele îi ieşeau mai tari, 

mai ascuţite. Apoi plângea, plângea cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbinţi, care îi lunecau pe bot şi parcă-l 

ardeau. Şi-n urmă, înnebunit de durere, nu mai putea răbda, în urmă urla, urla groaznic, din toată puterea 

măruntaielor lui, cu toată încordarea glasului, urla înspăimântător, de răsuna până în depărtări, de unde-i 

răspundea ecoul ca un alt câne care îi plângea de milă. Şi dimineaţa, când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe 

culcuşul lui de paie. 

Şi toţi ai casei cari treceau pe lângă el îl blestemau. Toţi. Urletele lui le turbura liniştea nopţii, le curma 

somnul şi-i făcea să tresară speriaţi în pat. Iar unii credeau că prevesteşte ceva rău, că prevesteşte moartea 

cuiva. .El îi auzea vorbind, îi auzea şi-i înţelegea. Cu ochii blânzi, şterşi de boală, îi urmărea până ce se făceau 

nevăzuţi.  

Înţelegea şi aştepta să-i vie ceasul.  

Într-o dimineaţă şi-a zărit stăpânul de departe venind spre el, cu mâinile la spate, ţinând ceva ce sclipi 

la o întorsătură în bătaia soarelui. Pentru el venea. Atunci, în sufletul lui parcă a-ncercat nu o durere, ci o jale, 

o jale grozavă. 

O jale adâncă pentru stăpânul pe care-1 văzuse copil, cu care se jucase, cu care mersese pe câmp, la 

picioarele căruia se culcase de atâtea ori să primească, supus, vergile ce i se cuveneau. Şi jalea aceasta parcă-

i dădu puteri; se sculă şi, scheunând, plângând, se târî către stăpânul lui, se târî şi, când ajunse, îi linse 

picioarele, ca şi cum şi-ar fi luat rămas bun. Apoi închise ochii şi, încolăcit, aşteptă. Aşteptă mult. I se făcuse 

milă stăpânului?... Bubuitura nu curmă liniştea ogrăzii. 

Şi astăzi simţi că nu mai are mult. Şi parcă-i părea rău să închidă ochii în curtea în care trăise, în 

mijlocul lucrurilor de cari n-ar fi vrut niciodată să se despartă, subt privirile cari nu se mai îndreptau spre el 

prietenoase. Şi, deodată, o groază, o frică de locul acela în care suferise atâta îl cuprinse. Îşi adună toate 

puterile, apoi, ca şi cum cineva l-ar fi gonit din urmă, se depărta cât putu mai repede, ieşi din curte şi o luă pe 

drum, înspre pădure. Când ajunse în marginea ei, intră în cel dintâi tufiş şi, acolo, între crengile cari îi 

ascundeau vederea, îşi făcu culcuşul. Şi aşteptă. Spre seară, un fior îi zvârcoli trupul, apoi altul. Şi încă unul, 

cel de pe urmă. Şi-n clipa în care-şi dete sufletul, se ridică pe picioarele de dinainte şi, cu capul întors spre 

curte, urlă, ca şi cum şi-ar fi luat un rămas bun.  

Şi urletului lui, scurt, de moarte, îi răspunse ecoul, pentru cea din urmă oară, ca un alt câne care-l 

chema din depărtări. 

          (Emil Gârleanu, Grivei ) 



 

 

 

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

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

2. Explică rolul cratimei în secvența: Înţelege că-i bătrân.          6p 

3. Încadrează textul de mai sus la genul literar corespunzător și numește două trăsături ce justifică apartenența 

acestuia în sfera genului corespunzător.                                             6p  

4. Formulează ideea principală a fragmentului marcat în text prin chenar.                                           6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Douăzeci de ani, vară şi iarnă, în curtea 

aceasta a trăit şi a păzit-o; în nopţile de toamnă, cu ploile repezi şi pătrunzătoare, în nopţile de iarnă, cu 

viforniţele năprasnice, el nu stătea în cuşca lui; suflând cu greu, încordându-şi muşchii, căci era vânos, tăia 

troianul, cutreiera toate colţurile grădinii şi, lătrând, dădea de ştire că nu e chip să te poţi apropia de casa 

stăpânului.. 

.   

B. Readacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să caraterzezi personajul 

principal al operei Grivei de Emil Gârleanu. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi două mijloace de caracterizare a personajului;            4p 

 să ilustrezi patru trăsături de caracter ale personajului cu exemple adecvate, selectate din text;             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: 

 Aproape 900 de milioane de oameni din întreaga lume nu au robinete în casă și trăiesc la distanțe de 

cel puțin un kilometru depărtare de cea mai apropiată sursă de apa. De peste trei ori mai mulți nu au unde se 

spăla și nici unde să-și îndeplinească cele mai elementare nevoi umane.  

    Apa este ca aerul, la fel de esențială pentru viață și la fel de banală. Suntem atât de obișnuiți cu ea în 

viața de zi cu zi și o avem cu atâta ușurință, în anumite părți ale lumii, încât aproape că nu-i acordăm 

importantă. Ce ne-am face însă dacă sursă noastră zilnică de apă ar dispărea ? În prezent, unul din opt oamnei 

se confruntă cu această problemă. Cei ce locuiesc în anumite zone sunt nevoiți să își ia apa din șanțuri, canale, 

râuri sau lacuri.   

    Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF consideră că minimul necesar de apa este de 20 de litri 

pe zi pentru fiecare om. Toaletă personală și spălarea hainelor ridică cifra la 50 de litri. Însă cei mai mulți 

dintre oamenii fără acces la apă folosesc în jur de cinci litri pe zi, adică a zecea parte din cantitatea consumată 

de o persoană din țările dezvoltate. În medie, un european consumă pentru nevoile personale 200 de litri pe zi, 

iar un american, peste 400. Când un european trage apa sau un american face duș, ei folosesc mai multă apă 

decât este disponibilă în acel moment pentru sute de milioane de oameni din țările sărace.  

      (Ionut Cojocaru, La cote critice – Deprivarea de apa, in revista Terra Magazin) 

 

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:          

−  numărul de oameni din întreaga lume care nu dispune de robinete în casă;           2p 

− publicația în care a apărut articolul;                     2p 

2. Precizează numele a două organizații menționate în textul dat.                              4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: spălarea ; a zecea                 4p 

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

5. Precizează felul propozițiilor subordonate din ultima frază a textului.            4p 

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

de o locuțiune verbală și care să aibe în regentă un termen corelativ.                   4p 

                                 



 

 

     

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să îți exprimi opinia cu privire la  

importanța / lipsa  importanței consumării rezervelor de apă în mod ponderat. În compunerea ta, trebuie: 

 să formulezi o opinie cu privire la tema menționată;                         4p 

 să indici două argumente care să susțină opinia formulată;                          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.) 

 


