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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 

Probă  scrisă  

 Limba şi literatura română 

Simulare pentru clasa a VIII-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

 

SUBIECTUL I          40 de puncte 

Citește următorul text: 

Mâine Maia împlinește zece ani [...]. Părinții îi sunt plecați prin străinătățuri, cum se 

exprimă buna, și Maia locuiește cu mătușa Sofia la oraș, la Deva. Dar vacanțele și le petrece aici, la 

Tisa, în sătucul dintre Mureș și niște dealuri împădurite și înalte, semănând de departe cu spinarea 

unor balauri. [...]  

De când o știu, cred, mi-a pus o mie de întrebări: 

   Câte frunze ai? Te doare când ți se rupe o creangă? De ce e albastru cerul? De ce curge 

Mureșul? De ce nu sunt buni toți oamenii? Agudule, dar tu ai suflet? Și ani, oare câți ani ai? Știi tu 

că dudele tale sunt cele mai grozave din lume? Ce limbă vorbesc îngerii? De ce e lumea asta atât de 

mare?... [...] 

Aceasta este Maia, puștoaica, așadar... Bondoacă, șatenă, cu ochii verzi ca niște cărăbuși de 

smarald. Iar mâine împlinește zece ani. Și moșul, deși a fost externat doar de o săptămână de la 

cardiologie, buna Mioara decretând că nu mai are voie să bea pălincă, să mănânce omletă cu ceapă 

și cârnați, să plece noaptea la pescuit, să hoinărească prin pădure după diamantele pământului și 

după căluți albaștri – adică să nu facă nimic din ce îi place atât de mult –, o cheamă la el și-i 

șoptește în taină că într-o jumătate de ceas pornesc amândoi spre luncă, pe drumeagul sălbăticit și 

neumblat pe care găsești la tot pasul trifoi cu patru foi, spre cracul mort al râului, să vadă ruinele 

negre și vechi ale morii, construite acum o sută de ani de un strămoș  de-al lor, pogorât din munți, și 

care a fost părăsită doar după marile inundații, când Mureșul și-a schimbat pentru totdeauna 

cursul...  

   E moștenirea ta, copilă, îi spune moșul, căci fiul morarului aceluia a fost tatăl meu... 

  Am bănuit eu ceva, bâiguie Maia uluită, sărutându-i obrazul țepos. Dar, până plecăm, e rost, 

moșule, să mai gust niște dude [...]... 

Maia vine, mă îmbrățișează și, descălțându-se de sandale, se cațără pe trunchiu-mi gârbovit 

și se așază pe creanga ei preferată, legănându-și ritmic picioarele și, molfăind la dude, îmi șoptește: 

  Vezi, agudule, până la urmă dorințele se împlinesc una câte una dacă nu încetezi să crezi în 

ele... 

Iar când graurii o împresoară, începe să fredoneze încetinel [...]. 

Dar Maia nu știe că graurii n-ar putea să mă adoarmă pentru nimic în lume: eu dorm foarte 

rar și niciodată vara... Și în niciun caz când mi se furișează ea printre crengi: ramurile mele, precum 

o mie de brațe vizibile și invizibile, sunt gata s-o apere, veghind necontenit ca nu cumva să i se 

întâmple, Doamne ferește, ceva...       

(Ladislau Daradici, Până când o să apară graurii...) 
* agud – dud; pom cu fructe mici, cărnoase, dude 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 

1. Transcrie o pereche de antonime din ultimul alineat al textului dat.    4 puncte 

2. Prezintă rolul virgulelor în secvența: e moștenirea ta, copilă, îi spune moșul   4 puncte 

3. Transcrie, din textul citat, un cuvânt format prin derivare și unul format prin conversiune și 

explică modul în care s-au format.       4 puncte 
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4. Desparte în silabe cuvintele omletă, șoptește.       4 puncte 

5. Identifică, din text, o trăsătură morală și una fizică a personajului Maia.   4 puncte 

6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care moara veche a fost părăsită.   4 puncte 

 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la 

genul epic a textului dat.        16 puncte  

 În compunerea ta, trebuie: 

 să precizezi patru trăsături ale genului epic; 

 să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând fragmentul 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: 

Scurt istoric al jocului domino 

Dominoul este originar din Extremul Orient (mai precis din China). Jocurile cu piese de 

piatră ce se așezau pe suprafețe foarte mari au apărut în jurul anilor 1120 dHR, în China. Piesele 

jocului de Domino erau confecționate din ebonită și acoperite cu os sau fildeș. Dominoul se joacă 

cu 28 de piese plate, dreptunghiulare, însemnate cu un număr de puncte (de la zero la şase) şi pe 

care jucătorii le combină între ele după anumite reguli. De la jocul de domino au apărut și alte 

jocuri similare – în prezent modernul Mah-Jong fiind un urmaș al Dominoului chinez. 

Dominoul a ajuns în Anglia la sfârșitul secolului al optsprezecelea prin intermediul 

francezilor (se pare că prin prizonierii de război) și a devenit foarte popular în foarte scurt timp. 

Denumirea de domino este de origine franceză și se pare că provine de la mantiile alb-negre purtate 

de preoții creștini pe timpul iernii. Variante ale dominoului se joacă în toată lumea, dar jocul este 

extrem de popular în America Latină. Campionatul Național de Domino al Angliei se ține anual 

începând cu anul 1985. [...] 

Ce este interesant este că eschimoșii americani obișnuiau să joace un joc asemănător 

dominoului, astfel că s-a pus întrebarea dacă nu cumva acest tip de joc a fost larg răspândit înainte 

de ruperea uscatului în continente, când populațiile umane au migrat în voie. 

(Ioana Frandes, Cum se joacă Domino– Regulament de joc, www.cumsejoaca.ro) 
 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos 

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:  4 puncte 

- originea denumirii jocului domino; 

-  anul în care s-a organizat prima ediție a Campionatului Național de Domino al Angliei. 

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras textul de mai sus.  4 puncte 

3. Selectează din ultimul alineat al textului două verbe la moduri diferite, precizând modul și timpul 

verbelor.           4 puncte 

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se 

exprimă: s-a pus întrebarea dacă nu cumva acest tip de joc a fost larg răspândit  4 puncte 

5. Transcrie o propoziție subordonată predicativă din fraza următoare:  

Ce este interesant este că eschimoșii americani obișnuiau să joace un joc asemănător dominoului.

            4 puncte 

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată 

predicativă, introdusă printr-un pronume relativ.      4 puncte 
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B. Redactează o compunere narativă de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o 

întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul unei competiții sportive.  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). 

 

 

 

 

 

 


