
 

 

CLASA  a VIII-a                          VARIANTA  11 

 

EVALUARE  NAȚIONALĂ  LA  LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMANĂ 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (42 de puncte) 

Citește, cu atenție, textul următor: 

 

De la arat un plug 

Venea încet spre casă 

Şi, la un bou pe jug, 

O muscă se-aşăzasă. 

Iar ei, spre-ntâmpinare, 

O altă muscă-n zbor 

Îi face întrebare: 

- De unde, dragă sor'? 

- Şi mai întrebi de unde! 

Ei musca îi răspunde 

C-un aer supărat. 

Au nu pricepi ce facem? 

Nu vezi că noi ne-ntoarcem 

Din câmp, de la arat! 

 

Spre laudă deşartă 

Mulţi zic: noi am lucrat, 

Când ei lucrează-n faptă, 

Ca musca la arat.      

(Al. Donici, Musca) 

 

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

1. Construiește un enunț în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul câmp..           6p 

2. Explică rolul virgulei în secvența: - De unde, dragă sor'?          6p 

3. Selectează două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la spațiul acțiunii.                      6p  

4. Transcrie și explică o personificare din textul dat.                                                    6p 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Spre laudă deşartă / Mulţi zic: noi am 

lucrat,/ Când ei lucrează-n faptă ,/ Ca musca la arat.              6p 

 

B. Readacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să argumentezi că textul de 

mai sus este o fabulă. În compunerea ta, trebuie: 

 să menționezi patru trăsături ale fabulei;                                       4p 

 să 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: 

 Pe plan economic, saami* au obținut dreptul exclusiv de a crește și vinde reni, iar această activitate 

este parțial subvenționată de stat. Chiar dacă saamii nu cred în Moș Crăciun, renii sunt folosiți și ca 

promovare a imaginii simpaticului personaj. El aduce un număr impresionant de turiști dornici să exploreze 

casa Moșului în locuri ca Roveniemi (Finlanda), optimiști că poate îl vor zări măcar pentru o clipă. Și dacă 



 

 

lumea plătește să vină până la nord de Cercul Polar în căutarea lui Moș Crăciun, înseamnă că va rulă destul 

capital și în numeroasele magazine de artizanat cu prețuri destul de piperate, unde puloverele groase, 

ustensilele cu mâner din corn de ren sau cuțitele tradiționale sunt la mare căutare. Clienții sunt așteptați, de 

asemenea, și în restaurantele care servesc predominant specialități culinare ,,specifice´´ locului, demne de 

menționat fiind pizza de ren și hamburgerul de elan. Pentru vizitatorii mai serioși, care au aflat cum stă treaba 

cu povestea de Crăciun, laponii s-au adaptat și au venit cu alternative. Printre ele, cele mai populare sunt 

cursele de reni, săniile trase de câini, schiul de tură sau, pur și simplu, un sejur liniștit într-un sat îngropat de 

zăpada și vegheat de aurora boreală. 

           (Eduard Nedelciu, La răscrucea timpurilor - Când Laponia întâlnește Vestul, in revista Terra Magazin) 

*SAAMI s. m. (La. pl.) Laponi (autodenumire).  

 

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:          

− în ciuda cărui fapt renii sunt folosiți pentru promovarea imaginii unui personaj faimos;          2p 

− cele mai populare alternative pentru vizitatorii ce cunosc deja povestea de Crăciun;          2p 

2. Formulează două trăsături potrivit cărora textul dat este nonliterar.                                  4p 

3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: un, în, sau, și                   4p 

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

5. Transcrie, din textul suport, o propozitie subordonata predicativa.             4p 

6. Construiește o propoziție în care să existe un complement indirect exprimat printr-un adjectiv pronominal 

posesiv la acuzativ  însoțit de o prepoziție cu regim de genitiv, apoi realizează expansiunea acestuia.          4p 

 

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să prezinți o întâmplare (reală / 

imaginară) petrecută în timpul unei călătorii în Laponia. În compunerea ta, trebuie: 

 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor ;                             4p 

 să precizezi două elemente ale contextului spatio - temporal;                        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.) 
 

 

 

 


