EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2020 – 2021
Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Testul 2

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

Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

SUBIECTUL I

(70 de puncte)

Citește cu atenție textele de mai jos.
Textul 1
În mitologie, primăvara este percepută ca un nou început pentru natură, pentru om și pentru viață –
în cel mai pur sens al ei. De multe ori, ea apare ca o învingătoare în fața iernii. Fiecare popor a scris,
de-a lungul timpului, un capitol din povestea Primăverii.
Cel mai cunoscut este, cu siguranță, mitul Persefonei din Grecia Antică.
Persefona era fiica Demetrei, zeița agriculturii. Povestea spune că odată, pe când Persefona culegea
flori, ea a fost răpită de Hades și dusă în infern. Demetra a început să o caute zi și noapte. Într-un final, zeița
a aflat că fiica ei era ținută în lumea subpământeană și dădu fuga la Zeus pentru a-i cere să i-o aducă înapoi.
Acesta refuză și, drept urmare, Demetra a fugit pe pământ și s-a ascuns, neglijându-și îndatoririle* divine.
Recolta s-a uscat, iar pământul nu a mai dat roade.
De aceea, Zeus l-a trimis pe Hermes să o aducă înapoi pe fiica zeiței. Dar acest lucru nu se mai
putea face, deoarece Persefona mâncase dintr-o rodie, legându-se pe veci de lumea subpământeană.
Atunci, s-a făcut un compromis: o jumătate din an, Persefona avea să fie alături de mama ei, iar cealaltă
jumătate, alături de soțul ei, Hades, în infern.
Așa au considerat grecii antici că s-a născut primăvara.
Romanii le aveau ca personificări ale primăverii pe Anna Perenna, simbol al reînnoirii și al schimbării
ciclului iarnă-primăvară, pe Libera, responsabilă cu readucerea fertilității* pământului, și pe Flora,
simbolul florilor și al plantelor ce dăruiau fructe oamenilor. Flora avea chiar propriul festival ce se
desfășura în aprilie-mai și care aducea multă bucurie oamenilor.
În mitologia românească, există mai multe legende și mituri legate de acest anotimp, de la legenda
Mărțișorului la mitul lui Traian și al Dochiei, de la povestea Babelor la povestea Primăverii care a învins
Iarna.
Se spune că odată, acum mult timp, Primăvara se plimba la marginea unei păduri misterioase, unde
a observat ghiocelul ieșind firav de sub zăpadă. A vrut să îl ajute, dar sora ei, Iarna, văzând acest lucru,
a trimis gerul să înghețe floarea. Ghiocelul a înghețat imediat, dar Primăvara nu s-a dat bătută și,
încercând să-l salveze, s-a înțepat în deget. O mică picătură de sânge a căzut pe el, readucându-l la
viață. Așa, Primăvara a învins Iarna.
adaptare după Primăvara în legendele lumii, www.clujwebstory.ro
*îndatorire – obligație
*fertilitate – însușire a pământului de a produce multe roade, rodnicie

Textul 2
Privesc pe cer în zare, atent privesc spre sud
Acolo unde bolta se luminează clară,
Aștept cu nerăbdare și-ascult și parc-aud
Vibrând apropiată o nouă primăvară.
Aștept să reapară lungi șiruri de cocori
Și păsările toate din nou le-aștept să vină,
Aștept cu nerăbdare sălbaticele flori
Ivindu-și peste câmpuri întâia lor tulpină.
Pe podul Someșului când trec, rămân privind,
Cresc apele și-n valuri cadența* lor s-aude
Și blocuri mari de gheață trosnesc din când în când
Izbindu-se cu vuiet în cheiurile* ude.
Și-adeseori prin parcuri privirea mi se pierde
Printre stejarii falnici, printre castani ori tei –
Aștept întâia frunză ca o lumină verde
S-o văd cum izbucnește clipind în ochii mei.
A. E. Baconsky, Martie
*cadență – mișcare ritmică și uniformă, ritm
*cheiuri – țărmuri, maluri
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Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos, cu privire la textul dat.
A.
1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 1.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

Anna Perenna este fiica zeiței Demetra.
Persefona este eliberată din infern pentru totdeauna.
Romanii aveau un festival închinat primăverii.
În mitologia românească, ghiocelul este înviat de Primăvară.

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Persefona trebuia să fie eliberată de către:
a) Hades.
b) Hermes.
c) Libera.
d) Traian.
Răspunsul corect:

2 puncte

.

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 2.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

Pe râu, apar blocuri mari de gheață.
În text, apariția florilor de câmp și înfrunzirea fagilor sunt semne ale
primăverii.
Peisajul este privit de pe podul Someșului.
În parcuri, există castani, tei și brazi.

4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Rima din prima strofă este:
a) îmbrățișată.
b) împerecheată.
c) încrucișată.
d) monorimă.
Răspunsul corect:

2 puncte

.

5. Explică, în unu – două enunțuri, de ce pământul nu mai dă roade, după ce Zeus refuză să o ajute pe
Demetra.
6 puncte
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6. Precizează o asemănare și o deosebire de conținut dintre textul 1 și textul 2.

4 puncte

7. Prezintă, în 20 – 30 de cuvinte, o trăsătură a textului narativ ficțional identificată în fragmentul următor:
„Povestea spune că odată, pe când Persefona culegea flori, ea a fost răpită de Hades și dusă în infern.
Demetra a început să o caute zi și noapte. Într-un final, zeița a aflat că fiica ei era ținută în lumea
subpământeană și dădu fuga la Zeus pentru a-i cere să i-o aducă înapoi”.
6 puncte

8. Crezi că personificarea naturii redă o imagine interesantă a unui anotimp? Motivează-ți răspunsul în
20 – 50 de cuvinte, valorificând textul 1.
6 puncte
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B.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din textul 2 al cuvântului subliniat.

2 puncte

IZBÍ, izbesc, vb. IV. 1. Tranz. și refl. A (se) lovi cu putere (de ceva, de cineva sau cu ceva); a (se)
repezi cu violență; a (se) trânti. ♦ Tranz. și refl. A (se) arunca cu putere; a (se) azvârli. 2. Tranz.
(Despre lumină) A cădea cu putere, a lovi drept în față, în ochi. 3. Tranz. A ataca. 4. Tranz. Fig. A
impresiona puternic pe cineva; a surprinde, a frapa, a bate la ochi. – Din sl. izbiti.
***, Dicționarul explicativ al limbii române

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține toate cuvintele despărțite corect în silabe este:
a)
b)
c)
d)

bu-cu-ri-e, sub-pă-mân-te-a-nă.
com-pro-mis, ghi-o-ce-lul.
fi-e-ca-re, fe-sti-val.
re-în-no-iri-i, mi-to-lo-gi-a.

Răspunsul corect:

2 puncte

.

3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. El cunoaște mai multe mituri ... romanilor.
a) a;
b) ai;
c) ale;
d) alor.
Răspunsul corect:

.

B. La acest festival participă ... oameni.
a) cu sutele;
b) sute de;
c) sute.
d) sutele;
Răspunsul corect:

4 puncte

4 puncte

.
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C. Blocurile mari de gheață trosnesc ... în cheiuri.
a) puternic;
b) puternică;
c) puternicei;
d) puternici.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

4. Rescrie secvența „O mică picătură de sânge a căzut pe el”, modificând numărul verbului.

4 puncte

5. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare funcției sintactice a fiecărui cuvânt subliniat
în enunțul: „Primăvara se plimba la marginea unei păduri misterioase, unde a observat ghiocelul ieșind
firav de sub zăpadă.”
4 puncte
Funcția sintactică

Cuvântul
1. Primăvara

a. atribut adjectival

2. misterioase

b. atribut substantival

3. ghiocelul

c. complement circumstanțial de loc

4. (de sub) zăpadă

d. complement direct
e. subiect

Tabel pentru răspuns:
Cuvântul

Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.

6. Redactează un dialog imaginar, alcătuit din două – patru replici, între tine și zeița Demetra. În
redactarea răspunsului tău, vei utiliza:
– un substantiv în cazul vocativ;
– un pronume interogativ.
8 puncte
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7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.
În legendele românește ghiocei vestesc primăvara.

SUBIECTUL AL II-LEA

4 puncte

(20 de puncte)

1. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, faptul că trecerea de la un anotimp la altul este prezentă în
tradițiile și obiceiurile din diferite culturi, valorificând informațiile din textul 1 și experiența personală sau
de lectură.
6 puncte

2. Redactează o compunere, de 70 – 130 de cuvinte, în care să prezinți trăirile omului aflat în mijlocul
naturii, valorificând textul 2.
14 puncte
În redactarea răspunsului tău, trebuie:
‒ să prezinți peisajul descris în al doilea text;
‒ să interpretezi două figuri de stil din al doilea text, pe care le vei preciza;
‒ să ilustrezi un sentiment al omului față de natură identificat în al doilea text.
Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă vei dezvolta subiectul propus și vei
respecta numărul de cuvinte indicat.
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