Ministerul Educaţiei și Cercetării
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul școlar 2019 – 2020
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Testul 30
●
●

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

SUBIECTUL I
Citește următorul text:

40 de puncte

Și era ploaie cu senin
Senin cu ploaie,
Salcâmii ramurile-nclin
Și le îndoaie.
Acuma toți ei înfloresc
De primăvară
Ș-un dulce miros răspândesc
În dalba sară.
Un mândru soare scânteind
Pe bolta-albastră
El bate ploaia șiroind
Pe-a ta fereastră.
Și-n haină albă tu apari
Cu pasuri line
Și numai ochii tăi cei mari
Privesc la mine.
Atât de dulce și de plin
Cu-așa văpaie
Ah, era ploaie cu senin
Senin cu ploaie.
Mihai Eminescu, [Și era ploaie cu senin]
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: miros, răspândesc.
4 puncte
2. Menționează rolul virgulei în secvența: Ah, era ploaie cu senin.
4 puncte
3. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului dulce.
4 puncte
4. Selectează două cuvinte care conțin diftong din versurile: Un mândru soare scânteind / Pe bolta-albastră /
El bate ploaia șiroind / Pe-a ta fereastră.
4 puncte
5. Precizează tipul de rimă din poezie și măsura primelor două versuri din textul dat.
4 puncte
6. Transcrie din textul dat o figură de stil, precizând felul acesteia.
4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul
liric a textului dat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să precizezi două trăsături ale genului liric;
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
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SUBIECTUL al II-lea
36 de puncte
Citește următorul text:
La o distanță de aproximativ 8 miliarde de kilometri de Pământ, un corp ceresc se apropie de
Sistemul solar interior cu viteză crescută.
Această bucată compusă din piatră şi gheaţă, măsoară 26 de kilometri în diametru şi va trece de
orbita planetelor Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Marte şi pe lângă Terra, înainte de a fi aruncată
înapoi în spaţiul interplanetar.
Ploaia Perseidelor nu este un eveniment astronomic rar, întâlnit o dată la câteva sute de ani, ea
având loc în fiecare an, la mijlocul lunii august. Pământul interceptează anual orbita cometei, colectând
resturile lăsate de aceasta, oferind astfel spectacolul ploii de stele.
Când aceste resturi lăsate de o cometă intră în atmosfera terestră cu viteze de peste 100 000 km/h,
comprimă aerul până ce acesta se aprinde, generând efecte luminoase, pe care ochiul uman le percepe
ca pe nişte stele căzătoare. Bucățile mai mici, care se aprind mai repede în atmosferă, sunt numite
meteori, iar bucățile mari, care ajung la sol, sunt numite meteoriți, dar este foarte puţin probabil ca
Perseidele să intre în această ultimă categorie.
Meteorii îşi fac apariţia pe parcursul întregului an, chiar şi sporadic, fără să fie asociați neapărat
unei ploi. Însă cei care cad în timpul ploii pot fi observați ca având acelaşi punct de origine pe cer. Acest
punct este numit radiant, locația sa determinând numele ploii. Astfel, în cazul Perseidelor, radiantul se
află în constelația Perseus. Perseidele pot fi observate cel mai bine imediat după miezul nopţii, din locuri
cât mai întunecoase.
Eveniment astronomic: ploaia Perseidelor, www.stiintasitehnica.com
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:
– luna în care pot fi observate Perseidele;
– denumirea punctului comun, de pe cer, al meteorilor care cad în timpul ploii de stele.
4 puncte
2. Scrie sursa și titlul articolului din care a fost preluat fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Când aceste resturi lăsate de o cometă intră în atmosfera terestră cu viteze de peste 100 000
km/h, comprimă aerul până ce acesta se aprinde.
4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate diferite, precizând felul acestora: Bucățile
mai mici, care se aprind mai repede în atmosferă, sunt numite meteori, iar bucățile mari, care ajung la
sol, sunt numite meteoriți, dar este foarte puţin probabil ca Perseidele să intre în această ultimă categorie.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să.
4 puncte
B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută pe
timp de ploaie.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea
corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
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