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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 
Anul școlar 2019 – 2020 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura română 

 
 Testul 10 
 

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

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 
 

SUBIECTUL I 40 de puncte 
 

 
Citeşte următorul text:  
 
 

O vulpe a intrat odată 
Flămândă în livadă. 
Și poamele văzând, frumoase, coapte bine, 
S-a bucurat prea mult în sine,  
Dar bucuria ei a fost în mâini străine: 
Că prunele pe crengi cam susușor erau 
Și nu se scuturau. 
Umblând ea în zadar mai bine de un ceas,  
A zis acestea către prune: 
— Cum v-am găsit, așa vă las,  
Măcar că la privit vă arătați prea bune, 
Dar verzi, în loc să folosiți,  
Voi dinții strepeziți*. 
 
Un adevăr de mult văzut, 
Că neavând prilej ca să ne folosim 
De-un lucru ce ne e plăcut, 
Apoi neapărat cusururi îi găsim. 
 

Alecu Donici, Vulpea în livadă 
 

*a strepezi –  a (se) produce o senzație de iritare neplăcută în regiunea dinților și a mucoasei bucale, din cauza 
consumului de fructe sau alimente acre 
 

 

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: flămândă, bucuria.  
  4 puncte 
2. Menționează rolul virgulei din versurile: S-a bucurat prea mult în sine, / Dar bucuria ei a fost în mâini 
străine.  4 puncte 
3. Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului verde.  4 puncte 
4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din versurile: Umblând ea în zadar mai bine de un ceas, / 
A  zis acestea către prune.  4 puncte 
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte 
6. Precizează, într-un enunț, un motiv pentru care s-a bucurat vulpea.  4 puncte 
 
 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la 
specia fabulă a textului dat. 16 puncte 
 
În compunerea ta, trebuie: 
‒ să precizezi două trăsături ale fabulei; 
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale fabulei, valorificând fragmentul 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 următorul text: 
 

Poluarea cu plastic a apelor reprezintă una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global. 
România se confruntă zilnic cu o astfel de problemă. 

În fiecare zi, Dunărea transportă în Marea Neagră 4,2 tone de plastic, arată un studiu al Universității 
din Viena. Într-un an, asta înseamnă 1 533 de tone de deșeuri, care provoacă efecte nocive atât asupra 
mediului acvatic, cât și asupra oamenilor. Pentru a combate această problemă, este nevoie de o 
schimbare, atât din partea comunităților dunărene, cât și din partea autorităților publice.  

„Cu apele curate” […] reprezintă o soluție pe termen lung de reducere și prevenire a poluării cu plastic 
a apelor Dunării. Programul a început în luna mai, când un grup de voluntari, coordonat de 
Asociația  MaiMultVerde, s-a adunat într-o tabără în Delta Dunării și a pus în aplicare un plan local de 
colectare a deșeurilor de pe cursul Dunării. Acțiunea s-a extins mai târziu și în alte zone din Giurgiu, 
Drobeta-Turnu Severin, Cernavodă, Zimnicea, Turnu Măgurele, Oltenița, Brăila, Galați, Tulcea și 
Călărași. În total, s-au implicat 550 de voluntari, care au reușit să adune 6,5 tone de plastic. 

Din octombrie, proiectul are un nou aliat – drona Waste Shark –, folosită pentru prima oară în 
România. Tehnologic, Waste Shark, una dintre cele mai avansate soluții de management al deșeurilor 
plutitoare, navighează la suprafața apei colectând până la 500 kg de deșeuri pe zi. 

Pentru că nu e de ajuns să faci doar curățenie, în cadrul proiectului au fost organizate și acțiuni de 
amenajare și dezvoltare a infrastructurii de colectare a deșeurilor […], dar și activități de educare, 
informare și organizare comunitară […]. 

În fiecare dintre cele zece orașe de pe Dunăre, grupuri de inițiativă ghidate de Centrul de Resurse 
pentru Participare Publică (CeRe) și sprijinite de autoritățile locale caută soluții palpabile pentru a reduce 
și preveni poluarea cu plastic, pe care le și pun în practică. 

 
                                Elena Draghici, Împreună pentru o Dunăre #fărăplastic,  

www.natgeo.ro 
 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– cantitatea deșeurilor transportată anual pe Dunăre în Marea Neagră; 
– luna în care a început programul „Cu apele curate”. 4 puncte 
2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul dat.  4 puncte 
3. Menţionează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.  4 puncte 
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: 
România se confruntă  zilnic  cu o astfel de problemă.    4 puncte 
5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: În total, s-au implicat 
550 de voluntari, care au reușit să adune 6,5 tone de plastic. 4 puncte 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, 
introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte 
 

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în 
timpul participării la un proiect local sau școlar.  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). 
 


