Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2011-2012
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 1
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I
Citeşte, cu atenţie, textul următor:

(42 de puncte)

Merse, merse şi iar merse, cale de vreo zi ş-o noapte, pân-ajunse în ţinuturile zmeului. [...]
— Ce ne facem, stăpâne? zise calul. Mie mi-au îngheţat şi aripile şi nici că mai pot să răsuflu.
— Nu te deznădăjdui, că am eu grijă! [...]
Merse, merse şi iar merse, pân-ajunse aproape de casa zmeului, toată numai de cleştar [...], cu
faţa înspre prăpăstii. Şi de departe-i zise:
— Ascultă, casă, de mine
şi te-ntoarce mai bine […].
Casa se supuse şi se-ntoarse cu uşa, iar viteazul – intrând înăuntru – cu mirare văzu
pretutindeni mulţime de fete frumoase, purtând răsfirat pe spate un păr lung cu totul şi cu totul de
aur, dar semănând una cu alta de parc-ar fi fost nişte surori gemene. Pasămite* era fata de-mpărat,
care se străvedea aidoma în toţi pereţii de cleştar ai casei.
Când o-ntâlni, îi dete bună ziua după obicei, iar ea, plină de bucurie, îl întrebă ce vânt îl
adusese p-acolo.
— Niciun vânt, fată de-mpărat, ci am venit eu, ca un viteaz ce sunt! Fraţii mei plecaseră să
te găsească şi eu, aflând că zmeul i-a încremenit sub o stană de piatră, am sosit ca să-i cer seamă
de unele ca astea. D-ăi vrea să mergi cu mine, mare bucurie o să fie pe-mpăratul, care d-atâţia ani
te caută şi te jeleşte.
— Cum să nu merg? Dar frică mi-e pentru tine, că zmeul e viteaz de s-a dus pomina.
Numa-n casă e om ca toţi oamenii, iar afară se preface-n nor şi-n vijelie turbată!
— Viteaz o fi zmeul, dar eu ştiu una şi bună: că nimeni nu e-n stare să-mi sfărâme mâna
mea cea tare de aur!
(basm cules de G. Dem. Teodorescu, Viteazul cu mâna de aur)
*pasămite, adv. (pop.) – pesemne, probabil

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: merse, ţinuturile,
viteaz.
6 puncte
2. Explică rolul semnului exclamării în secvenţa: — Nu te deznădăjdui, că am eu grijă! 6 puncte
3. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul acţiunii.
6 puncte
4. Numeşte două moduri de expunere utilizate în textul dat.
6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia secvenţei: Numa-n casă e om ca toţi
oamenii, iar afară se preface-n nor şi-n vijelie turbată!
6 puncte
B. Redactează, în 50-70 de cuvinte (5-7 rânduri), rezumatul textului dat.
În compunerea ta, trebuie:
− să prezinţi succesiunea întâmplărilor, pe baza ideilor principale din text;
− să respecţi convenţiile specifice rezumatului;
− să ai un conţinut adecvat cerinţei;
− să respecţi limitele de spaţiu indicate.
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SUBIECTUL al II-lea

(36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Oraşul Salzburg, considerat o piatră preţioasă în inima Europei, aşezat pitoresc pe coasta
nordică a Alpilor, în imediata vecinătate a lacurilor cristaline cu apă potabilă şi a munţilor
maiestuoşi cu cele mai bune regiuni de schi, oferă, pe parcursul întregului an, cele mai bune
condiţii pentru concediu. Arhitectura barocă* unică a oraşului mozartian*, oferta culturală bogată şi
armonia naturii fascinează călătorii de multe secole. Din 1997, întreg centrul vechi este inclus de
UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural Mondial. Salzburg este un important centru cultural cu
peste 4.000 de evenimente anual. Regalul* muzical începe în ianuarie cu „Săptămâna Mozart”,
urmată de festivalurile de Paşti, Rusalii şi festivalurile estivale*. Octombrie aduce cu sine „Zilele
culturale” ale oraşului şi, de câţiva ani, la începutul lui noiembrie, are loc „Toamna jazzului”. În
sezonul Sărbătorilor de iarnă se ţin cunoscutul eveniment muzical din timpul Postului Crăciunului –
„Salzburger Adventsingen” – desfăşurat în marea sală de spectacole „Groβes Festspielhaus” şi
multe târguri sezoniere dedicate Crăciunului. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.salzburg.info.
(Salzburg – o mică piatră preţioasă în inima Europei)
*baroc, adj. – stil artistic de la sfârşitul perioadelor clasice
*mozartian, adj. – care se referă la Mozart
*regal, s.n. – eveniment deosebit
*estival, adj. – de vară, din timpul verii

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul dat:
– localizarea oraşului Salzburg;
– atracţiile oraşului Salzburg;
– anul în care centrul vechi al oraşului a fost inclus de UNESCO în Patrimoniul Cultural Mondial.
6 puncte
2. Numeşte trei evenimente culturale care au loc în Salzburg pe parcursul anului.
6 puncte
3. Realizează dezvoltarea/expansiunea părţii de propoziţie subliniate, precizând tipul de propoziţie
corespunzătoare: Oraşul Salzburg, considerat o piatră preţioasă în inima Europei […] oferă, pe
parcursul întregului an, cele mai bune condiţii pentru concediu.
6 puncte
4. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
text: fascinează, centrul, sezoniere.
6 puncte
B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să descrii un oraş pe
care l-ai vizitat / ţi-l imaginezi.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să prezinţi două caracteristici ale unui oraş vizitat / imaginat;
– să utilizezi două imagini artistice diferite în evidenţierea caracteristicilor oraşului vizitat / imaginat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.
Notă!
Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; 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.)
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2011-2012
Proba scrisă
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I
(42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
subliniate (de exemplu: merse – se deplasă, se duse; ţinuturile – locurile, regiunile; viteaz –
îndrăzneţ, curajos)
3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului semnului exclamării în secvenţa dată (de exemplu: marchează sfârşitul unui
enunţ exclamativ)
6 puncte
3. câte 3 puncte pentru transcrierea a două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul
acţiunii (de exemplu: ţinuturile zmeului, casa zmeului)
2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (de exemplu:
naraţiunea, dialogul)
2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 6p / prezentarea
parţial adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 3p / încercare de
prezentare a semnificaţiei secvenţei 1p
6 puncte
B. – prezentarea succesiunii întâmplărilor, pe baza ideilor principale din text
4 puncte
– respectarea convenţiilor specifice rezumatului (relatarea la persoana a III-a, utilizarea modurilor
şi a timpurilor verbale potrivite, trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, relatarea
obiectivă) 4p / respectarea parţială a convenţiilor rezumatului 2p
4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; concordanţa dintre text şi
rezumat) 2p / conţinut parţial adecvat 1p
2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(36 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea fiecărui enunţ cerut (de exemplu: Oraşul Salzburg este
aşezat pe coasta nordică a Alpilor.; Atracţiile oraşului sunt arhitectura, oferta culturală bogată şi
armonia naturii.; În 1997 a fost inclus de UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural Mondial.)
3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru numirea a trei dintre evenimentele culturale care au loc pe parcursul anului
în oraşul Salzburg (de exemplu: „Săptămâna Mozart”, „Zilele culturale” ale oraşului, „Toamna
jazzului” etc.)
3x2p=6 puncte
3. 3 puncte pentru realizarea dezvoltării/expansiunii părţii de propoziţie subliniate (de exemplu:
Oraşul Salzburg, care este considerat o piatră preţioasă în inima Europei, [...] oferă, pe parcursul
întregului an, cele mai bune condiţii pentru concediu) şi 3 puncte pentru precizarea tipului de
propoziţie corespunzătoare (atributivă)
2x3p=6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice
(fascinează – verb predicativ, predicat verbal; centrul – substantiv comun, subiect; sezoniere –
adjectiv propriu-zis, atribut adjectival)
6x1p=6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două caracteristici ale unui oraş vizitat /
imaginat
2x2p=4 puncte
– câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele două imagini artistice diferite utilizate
2x2p=4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componentele
compunerii) 2p / conţinut parţial adecvat 1p
2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate
2 puncte
Probă scrisă – Limba şi literatura română
Barem de evaluare şi de notare
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12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei
1 punct
– coerenţa textului
2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p/adecvare parţială 1p
2 puncte
– ortografia (0-2 erori – 3p/3 erori – 2p/4 erori – 1p/5 sau mai multe erori – 0p)
3 puncte
– punctuaţia (0-3 erori – 2p/4 erori – 1p/5 sau mai multe erori – 0p)
2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină
1 punct
– lizibilitatea
1 punct

Probă scrisă – Limba şi literatura română
Barem de evaluare şi de notare
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