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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul școlar 2019 – 2020
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Testul 28
●
●

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I
Citeşte următorul text:
Leul flămând fiind foarte,
Ş-alergând după vânat,
Îndat-a întâmpinat
Un biet iepure fugind,
Carele fiind aproape,
Îl avea prânz bun gătit.
Mai mult de n-ar fi poftit,
Nici la alt mai lăcomind.
Dar văzând un cerb departe,
Pe iepure l-a lăsat,
Socotind c-a căpătat,
Prânz mai gras şi mai plăcut.
Iepurele, sărăcuțul,
Cum îl văzu c-a pornit
Spre cerb leul cel cumplit,
El se făcu nevăzut.
Cerbul iar făcu aceasta;
Fiind şi mai depărtat,
Află prilej de scăpat
Toţi doi pe leu înșelând.
Atunci lacomul, îndată,
Să-ntoarse la iepuraș,
Mai semeț şi cu curaj,
Ca spre gata alergând.
Viind la loc ș-aflând urma,
Nu că prânz a căpătat
Dar nici seara n-a cinat,
Ci-a rămas gemând căit.

40 de puncte

Iată dară lăcomia
Că l-a făcut d-a pierdut
Şi ce gata a avut,
Lacomul nemulţumit.
Barbu Paris Mumuleanu, Leul şi iepurele
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: departe, curaj.
4 puncte
2. Menționează rolul cratimei din structura n-ar fi poftit.
4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Atunci lacomul, îndată, / Să-ntoarse la
iepuraș.
4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat din primele șase versuri.
4 puncte
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.
4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, cum a reușit să fugă iepurele din ghearele leului.
4 puncte
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B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia
literară fabulă a textului dat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să precizezi două trăsături ale fabulei;
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea
36 de puncte
Citește următorul text:
Gheorghe Vrînceanu rămâne legat de geometrie, de această știință secretă cândva, cunoscută doar
de puținii inițiați ai comunității pitagoreice, care numai datorită pierderii unei sume de bani și nevoii de a
o recupera au hotărât, la un moment dat, s-o divulge publicului. Se va ocupa și de mecanică, de teoria
relativității și de alte domenii.
Explică astfel interesul său de o viață pentru geometrie: „E mai intuitivă decât alte discipline
matematice, decât algebra, spre exemplu. Mi-au plăcut domeniile matematicii în care intuiția joacă mare
rol. Geometria pornește de la noțiunea că spațiul în care trăim e mai ușor de văzut cu ochii minții și m-a
interesat ceea ce se descoperă mai ușor cu ochii minții. M-au atras acele probleme frumoase pe
dinăuntru, nu capitolele complicate, grevate de mult simbolism. Adevărurile sunt aceleași în matematică.
Dar eu am ales mereu demonstrațiile simple. De câte ori am întâlnit o demonstrație sofisticată n-am avut
încredere, e pândită de erori, am evitat s-o trec în cărțile mele”.
Romulus Balaban, Gheorghe Vrînceanu, în vol. Români celebri
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– subdomeniul matematicii de care este legat numele lui Gheorghe Vrînceanu;
– o teorie care l-a preocupat pe celebrul matematician.
4 puncte
2. Scrie numele autorului și denumirea publicației din care a fost preluat fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează felul și modul verbelor subliniate în textul dat.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Explică astfel interesul său de o viață pentru geometrie.
4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate diferite, precizând felul acestora:
Geometria pornește de la noțiunea că spațiul în care trăim e mai ușor de văzut cu ochii minții și m-a
interesat ceea ce se descoperă mai ușor cu ochii minții.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată
completivă directă, care să aibă ca termen regent verbul a rezolva.
4 puncte
B. Redactează o compunere, de 150 – 300 de cuvinte, în care să descrii un profesor pe care îl
admiri.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să prezinți două trăsături ale profesorului ales;
– să utilizezi două figuri de stil diferite;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 puncte; coerența
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuație – 3 puncte; așezarea
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
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