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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2018 – 2019 

 

Probă scris ă 
Limba şi literatura român ă 

 Varianta 5  
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de dou ă ore. 
 

SUBIECTUL I 40 de puncte 
 

Citeşte urm ătorul text:   
 
 

 
Lumina lunii albe vărui  
Pereții casei cu plăpândă nea,  
Ca-n capătul aleelor* pustii  
Și-n mine așa albă să mai stea.  
 
Și-odată nucii îi umbriră mult 
Pridvorul ’nalt străjuitor de lunci,  
Ca răzemat* de stâlpi să mai ascult  
Prin frunza de-azi șoptirile de-atunci.  
 
Și-n vremuri florile de liliac  
Nespus o îndrăgiră, ca și-acum 
Să mă oprească tainic în iatac*  
Trecutul ei închis într-un parfum.  
 
Și stele altădată nopți în șir  
Brumând lumini în casă au intrat, 
Ca-n geamul clar ca piatra de zamfir*,  
Să mă-nfior de raze săgetat. 
 

 Ion Pillat, Casa cu liliac 
 
*aleelor – aleilor 
*răzemat  – rezemat 
*iatac – cameră mică de culcare 
*zamfir – safir; varietate de piatră prețioasă de culoare albastră, transparentă 
 
A. Scrie r ăspunsul pentru fiecare dintre cerin ţele de mai jos. 
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: plăpândă și tainic. 
 4 puncte 
2. Menţionează un rol al cratimei în structura Și-n vremuri. 4 puncte 
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Trecutul ei închis într-un parfum; Și 
stele altădată nopți în șir.   4 puncte 
4. Transcrie cele două cuvinte care conţin diftong din ultima strofă. 4 puncte 
5. Precizează rima poeziei și măsura primului vers.  4 puncte 
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte 
 

 
B. Redacteaz ă o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care s ă motivezi apartenen ţa 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 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

 

Un oraş cu farmec medieval, Sighișoara pare destinația ideală pentru cei îndrăgostiți de istorie, 
de cavaleri şi domnițe. Oraş cu ample tradiţii culturale, Sighișoara găzduiește anual, între 27 şi 29 iulie, 
Festivalul „Sighișoara Medievală”, accentuându-şi şi promovându-şi, astfel, principala caracteristică, 
aceea de cetate medievală. Străzile înguste, întortocheate, specifice timpurilor de mult apuse, 
transportă vizitatorii într-o altă lume, cu alte personaje, iar dacă turiștii vor ajunge în cetate în timpul 
festivalurilor cu specific medieval, vor avea ocazia de a descoperi tradiţii şi obiceiuri de mult uitate. 

Aproape fiecare clădire din Sighișoara are o poveste demnă de a fi cunoscută. De exemplu, 
când merge pe drumul spre vechea cetate, turistul poate descoperi Casa memorială şi bustul 
savantului Hermann Oberth, născut în 1894, în Sibiu. El şi-a urmat familia în Sighișoara, învățând opt 
ani la Gimnaziul din Deal. Primul Război Mondial îl va obliga să-şi continue studiile la München şi 
Neidelberg, însă se va întoarce ulterior practicând meseria de profesor în Sighișoara şi Mediaș. 

Urcând, turistul va întâlni poarta principală de acces în cetate, înaltă, boltită şi va ajunge la 
una dintre imaginile-simbol ale cetății medievale, Turnul cu Ceas, care astăzi găzduiește  
Muzeul de Istorie al Sighișoarei.  

               Mihaela Adriana Pătrașcu, Sighișoara, farmec medieval,  
text publicat pe www.historia.ro 

 
  
A. Scrie r ăspunsul pentru fiecare dintre cerin țele de mai jos. 
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– perioada desfășurării Festivalului „Sighișoara Medievală”; 
– denumirea oraşului în care s-a născut Hermann Oberth. 4 puncte  
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care a fost preluat fragmentul dat.  4 puncte  
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat.  4 puncte  
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 
exprimă: Aproape fiecare clădire din Sighișoara are o poveste demnă de a fi cunoscută.  4 puncte  
5. Transcrie, din fraza următoare, o propoziţie principală şi propoziţia subordonată, precizând felul 
acesteia: Primul Război Mondial îl va obliga să-şi continue studiile la München şi Neidelberg, însă se 
va întoarce ulterior practicând meseria de profesor în Sighișoara şi Mediaș. 4 puncte  
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată 
atributivă, introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte  
 
B. Redacteaz ă o nara ţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care s ă prezin ți o întâmplare petrecut ă pe 
strada unde locuie şti.   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 lucr ări (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). 
 


