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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul școlar 2019 – 2020
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Testul 14
•
•

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:
Din asfințit, de peste munte,
Răsfrângeri roșii de amurg
Se sfarmă-n licăriri mărunte
Și-n Dunărea umbrită curg.
Dar unda tulbure le-ngroapă
Când, subt răchitele din vale,
De-abia mai tremură pe apă
Ca niște coji de portocale.
Acolo jos, peste cununa
Întunecatului boschet,
Sclipește-n aer semiluna
Din vârful unui minaret.
Și parcă zugrăvit anume,
Își culcă umbra până-n mal
Ostrovul izolat de lume
Ca un castel medieval.
George Topîrceanu, Pastel (fragment)
*minaret – turn înalt al unei moschei
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: mărunte, sclipește.
4 puncte
2. Menționează rolul cratimei în secvența: Dar unda tulbure le-ngroapă.
4 puncte
3. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului munte.
4 puncte
4. Desparte în silabe cuvintele subliniate din versurile: Dar unda tulbure le-ngroapă și Întunecatului
boschet.
4 puncte
5. Precizează tipul de rimă din poezie și măsura versurilor: Și parcă zugrăvit anume, / Își culcă umbra
până-n mal.
4 puncte
6. Transcrie două cuvinte cu sens figurat din textul dat.
4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia
literară pastel a textului dat.
16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să precizezi două trăsături ale pastelului;
‒ să prezinți detaliat două trăsături ale pastelului, 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:
Un burete uriaș, cel mai mare descoperit vreodată, a fost observat în largul coastelor hawaiiene.
Super-buretele, așa cum a fost botezat de oamenii de știință, este neobișnuit atât prin dimensiunile sale
cât, mai ales, prin vârsta sa, una pe care oamenii de știință o estimează la mii de ani.
Cu 3,5 metri lungime și 2,1 metri înălțime, buretele uriaș este cel mai mare animal marin de acest
tip studiat vreodată. Până la această descoperire, cel mai mare burete fusese observat în largul coastelor
canadiene. Acesta era din specia Aphrocallistes vastus și măsura 3,4 metri lungime și 1,1 metri înălțime.
Este cert că, despre bureți, unii dintre candidații la poziția de cel mai vechi organism multicelular
de pe Terra, se știu extrem de puține lucruri. Pe lângă faptul că dimensiunile acestui specimen depășesc
orice estimări făcute până în prezent, un alt aspect frapant este dezvăluit de acesta. Conform estimărilor
biologilor marini, buretele ar putea avea o vârstă de cel puțin 2.300 de ani, o informație inedită pentru
biologie.
Adrian Nicolae, Un gigant al mărilor dezvăluie aspecte neștiute despre viața acvatică,
www.stiintasitehnica.com
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– un aspect prin care super-buretele este neobișnuit;
– lungimea celui mai mare burete descoperit vreodată.
4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Un burete uriaș, cel mai mare descoperit vreodată, a fost observat în largul coastelor
hawaiiene.
4 puncte
5. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora: Este cert că, despre bureți, unii
dintre candidații la poziția de cel mai vechi organism multicelular de pe Terra, se știu extrem de puține
lucruri.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă, introdusă prin pronumele relativ care.
4 puncte
B. Redactează o descriere, de 150 – 300 de cuvinte, în care să realizezi portretul unui om
pasionat de știință/de artă etc.
12 puncte
–
–
–
–

În compunerea ta, trebuie:
să prezinți două trăsături ale omului de știință ales;
să utilizezi două figuri de stil diferite;
să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

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).

Probă scrisă – Limba şi literatura română

Testul 14
Pagina 2 din 2

