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                         ARGUMENT 

             Cursul opţional ,, Eseul de tip argumentativ” a fost gândit ca o soluţie pentru problemele 

cu care se confruntă elevii din ciclul gimnazial în ceea ce priveşte redactarea. Dificultăţile sunt 

generate şi de complexitatea programei care trebuie parcursă în vederea susţinerii Testului Naţional 

de Limba şi Literatura română, profesorul nedispunând în orele prevăzute săptămânal la clasă de 

timpul necesar exersării unor exerciţii şi tehnici de redactare. Consecinţele sunt vizibile, majoritatea 

elevilor care se pregătesc pentru Testele Naţionale fiind ,,dezarmaţi” atunci când li se cere să 

,,argumenteze”, să ,,explice”, să ,,comenteze”. Răspunsurile multora sunt de multe ori ilogice, 

dezlânate şi datorită faptului că dispun de un vocabular deficitar. Alţii, însă, chiar dacă stăpânesc 

noţiunile de teorie literară şi chiar dacă dispun de un vocabular bogat, nu cunosc tehnica redactării 

eseurilor de acest tip şi nu sunt capabili să-şi organizeze ideile şi să surprindă esenţialul (în cazul 

eseului cu răspuns restrâns) sau să respecte anumite repere (în cazul eseului  structurat).Ora de 

opţional nu va insista pe repere teoretice, ci va folosi ca punct de plecare aceste repere, având în 

vedere exersarea redactării sub forma unor exerciţii variate, gradate de la simplu la complex, astfel 

încât fiecare elev să poată utiliza cunoştinţele însuşite în anii anteriori la orele de limba şi literatura 

română. Aceste cunoştinţe nu se referă numai la noţiunile de teorie literară, dar şi la toate 

compartimentele limbii (vocabular, fonetică, morfologie, sintaxă), aflate în interdependenţă. De 

asemenea, elevii trebuie să stăpânească în redactare ortografia şi punctuaţia pentru că evaluarea unui 

eseu presupune măsurarea a ceea ce scriu elevii, dar şi a modului cum scriu aceştia. 

           Cursul are la bază ideea că orice text redactat (fie el şi de câteva rânduri) presupune o 

,,scriere” organizată pe baza unui schelet ce trebuie ,,îmbrăcat” în funcţie de ideile ce se vor 

transmite. În viziunea noastră, redactarea presupune două dimensiuni, ce ar putea fi reprezentate 

grafic pe orizontală şi pe verticală. Astfel, aşa cum am mai amintit, ,,scheletul” unui text, coloana sa 

vertebrală, ia fiinţă (pe verticală) din repere teoretice, selectate în funcţie de  itemul propus (de cele 

mai multe ori se porneşte de la o definiţie). Pe orizontală se ataşează completări ale noţiunilor 

cuprinse în scheletul textului, completări ce pot fi extinderi în funcţie de mărimea eseului ce trebuie 

redactat. De exemplu, pentru o cerinţă ca: În maximum cinci rânduri argumentează că textul citat 

(poezia X) este o operă lirică, graficul redactării ar fi: 

                                                     Opera lirică 

   Organizare strofică, -versuri, rimă, măsură,  ritm;  

   Emoţii, gânduri-idei, sentimente, de  :  melancolie, bucurie  etc. 

   Trăiri transmise în mod   direct;     

    Forme verbale-Eul liric:forme pronominale de persoana I; 
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    Figuri de stil:  

    Exemplificări-imagini artistice-exemplificări. 

 ( identificarea figurilor  de stil și a imaginilor  artistice). 

 Din acest schemă, elevul ar trebui să îşi aleagă două argumente pe care să le exemplifice în mod 

esenţial, fără extensii prea mari, pentru a nu depăşi limita de rânduri admisă:  

Textul citat este o operă lirică. Un prim argument care susţine afirmaţia anterioară se referă la 

modul direct în care sunt transmise sentimentele de :…. 

 Poetul se confesează, comunicându-şi trăirile, prin vocea eului liric, detectabil în text prin forme 

pronominale şi verbale de persoana I: exemple…. 

În cazul eseului structurat cerut de un item ca: ,,În una- două pagini argumentează apartenenţa la 

opera lirică a poeziei X”, elevul trebuie să îşi selecteze din grafic reperele cerute (de obicei patru) şi 

să le trateze folosind extensii, astfel încât un reper să fie tratat într-un paragraf de aproximativ o 

jumătate de pagină. 

Întreg demersul cursului opţional se va baza pe fragmente de text şi texte integrale din specii 

studiate (şi evaluate la Testarea Naţională), dar şi pe fragmente de text la prima vedere. 

 Pentru primul semestru  şi o parte din semestrul al II-lea cursul a fost gândit să se ocupe 

de eseul cu răspuns restrâns, urmând ca în semestrul al II-lea elevii să dobândească tehnici de 

redactare a eseului structurat. 

 Fără a avea pretenţia eliminării tuturor problemelor pe care le ridică redactarea în ciclul 

gimnazial, cursul se vrea un demers activ în vederea eliminării redactării haotice, dezorganizate şi a 

atingerii performanţei dorite la examen. 
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Cap.I. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili: 

Să emită, să organizeze şi să integreze ideile în texte; 

Să interpreteze şi să aplice datele cunoscute; 

Să utilizeze corect cuvintele în context; 

Să aplice normele de ortografie, punctuaţie, fonetică, morfologie şi sintaxă; 

Să îmbine corect cuvintele în propoziţii şi  propoziţiile în frază; 

Să manifeste interes pentru o redactare corectă şi coerentă. 

PLANIFICAREA ORELOR : 

SEMESTRUL I 

Nr. 

Crt. 

Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săptă-

mâna 

Evaluare 

1. Recapitularea unor 

noţiuni teoretice: 

Cuvânt; 

Propoziţie; 

Frază ; 

Enunţ; 

Text; 

Exerciţii de construcţie a unor enunţuri, a 

unor propoziţii (simple sau dezvoltate), a 

unor fraze (cu număr de propoziţii 

prestabilit). 

Exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor, 

frazelor, enunţurilor. 

 

I Fişe; 

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

2. Recapitularea unor 

noţiuni teoretice: 

Scrierea cu 

majusculă; 

Părţile unei 

compuneri; 

Semnele de 

punctuaţie şi 

ortografie; 

Exerciţii de redactare şi de explicare a 

folosirii majusculei la început de 

propoziţie sau în interiorul acesteia. 

Exerciţii de stabilire a părţilor unei 

compuneri. 

Exerciţii de redactare cu folosirea 

diferitelor semne de ortografie şi de 

punctuaţie. 

Exerciţii de despărţire a cuvintelor în 

II Fişe 

 

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

individuală 
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Despărţirea în 

silabe la sfârşit de 

rând. 

silabe la sfârşit de rând, de explicare a 

situaţiilor în care se evită despărţirea la 

sfârşit de rând. 

Activitate pe 

grupe 

3. Recapitularea unor 

noţiuni teoretice: 

Genul (epic şi 

liric); 

Specii (literare  

învăţate); 

Modurile de 

expunere; 

 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

specifice operelor epice şi lirice, a celor 

specifice speciilor literare studiate în 

clasele V- VII. 

Exerciţii de recapitulare a modurilor de 

expunere studiate.  

Exerciţii de exemplificare a noţiunilor 

teoretice recapitulate. 

III  

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

individuală 

Activitate pe 

grupe 

4.  Eseul cu răspuns 

restrâns 

mod de        

expunere 

 naraţiunea; 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

naraţiunii. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

naraţiunii pe un fragment de text studiat. 

Exerciţi de recunoaştere a trăsăturilor. 

IV Text suport:  

Sobieski şi 

românii, de 

Costache 

Negruzzi  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

5. Eseul cu răspuns 

restrâns 

mod de        

expunere 

 naraţiunea; 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

naraţiunii pe un fragment de text la prima 

vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate au ca mod de expunere 

predominant naraţiunea. 

V Text suport: 

Budulea 

Taichii, de 

Ioan Slavici 

(Fragmente); 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

6. Eseul cu răspuns 

restrains 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

dialogului. 

VI Text suport:  

D-l Goe…, de 
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mod de        

expunere 

 dialogul; 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

dialogului pe un fragment de text studiat. 

Exerciţi de recunoaştere a trăsături. 

Ion Luca 

Caragiale  

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

7. Eseul cu răspuns 

restrâns 

mod de       

expunere- 

 dialogul; 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

dialogului pe un fragment de text la 

prima vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate au ca mod de expunere 

predominant dialogul. 

VII Text suport:  

Bubico…, de 

Ion Luca 

Caragiale  

Activitate 

frontală  

Activitate pe 

grupe  

 

8. Eseul cu răspuns 

restrâns 

mod de        

expunere 

descrierea 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

descrierii. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

descrierii pe un fragment de text studiat. 

Exerciţi de recunoaştere a trăsăturilor. 

VIII Text suport:  

În Pădurea 

Petrişorului, 

de Mihail 

Sadoveanu.  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

9. Eseul cu răspuns 

restrâns 

mod de        

expunere  

descrierea. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

descrierii pe un fragment de text la prima 

vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate au ca mod de expunere 

predominant descrierea. 

IX Text suport:  

În munţii 

Neamţului, de 

Calistrat Hogaş  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 
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grupe 

Activitate 

individuală 

10. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-   genul liric 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

definitorii ale genului liric. Exerciţii de 

recunoaştere a trăsăturilor genului liric pe 

un text studiat. Exerciţii de argumentare 

orală şi în scris a apartenenţei unui text 

studiat la genul liric. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

X Text suport:  

Peste vârfuri, 

de Mihai 

Eminescu  

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individuală. 

11. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-   genul liric 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

genului liric pe un fragment de text la 

prima vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate aparţin genului liric. 

XI Text suport:  

Toamna, de 

George Coşbuc  

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe 

12. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-   genul epic 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

definitorii ale genului epic. Exerciţii de 

recunoaştere a trăsăturilor genului epic pe 

un text studiat. Exerciţii de argumentare 

orală şi în scris a apartenenţei unui text 

studiat la genul epic. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

XII Text suport:  

Popa Tanda, 

de Ioan Slavici  

Activitate 

frontal/individ

uală 

Activitate pe 

grupe 

 

13. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-   genul epic; 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

genului liric pe un fragment de text la 

prima vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

XIII Text suport:  

Stejarul din 

Borzeşti, de 
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răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate aparţin genului liric. 

Nicolae Gane ; 

Activitate 

frontală 

 

Activitate pe 

grupe; 

 

14. Evaluare Eseuri cu răspuns restrâns pe baza 

unor fragmente de text şi a 

problematicii teoretice recapitulate în 

acest semestru.  

XIV Fişe cu 

fragmente de 

texte; 

 

Cap.2 

CONŢINUTURI 

SEMESTRUL I 

ESEUL CU RĂSPUNS RESTRÂNS 

Cuvânt. Propoziţie. Frază. Enunţ. Text . 

Scrierea cu majusculă. 

Părţile unei compuneri. 

Semnele de punctuaţie şi ortografie. 

Despărţirea în silabe la sfârşit de rând. 

Genul literar (epic şi liric). 

Specii literare  (învăţate). 

Modurile de expunere. 

Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere naraţiunea. 

Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere dialogul. 

Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere descrierea. 

Eseul cu răspuns restrâns - gen liric. 

Eseul cu răspuns restrâns – gen epic. 
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PLANIFICAREA ORELOR  

SEMESTRUL al II-lea 

Nr. 

Crt. 

Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săptă-

mâna 

Evaluare 

1.  Eseul cu răspuns 

restrains. 

SPECII LITERARE 

STUDIATE ÎN 

VEDEREA 

TESTELOR 

NAŢIONALE 

- pastelul 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

pastelului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

pastelului pe un fragment de text la prima 

vedere.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei pastelului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

I Text suport:  

Gerul, de 

Vasile 

Alecsandri 

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

2. Eseul cu răspuns 

restrâns 

- doina 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

doinei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

doinei pe un fragment de text la prima 

vedere.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei doinei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

II Text suport: 

doina populară 

***Doină 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

3. Eseul cu răspuns 

restrâns 

- imnul 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

imnului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

imnului pe un fragment  de text studiat.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei imnului. 

III Text suport:  

Deşteaptă-te, 

române!, de 

Andrei 

Mureşanu  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 
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Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor grupe 

Activitate 

individuală 

 

4. Eseul cu răspuns 

restrâns 

- schiţa 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

schiţei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

schiţei pe un fragment de text la prima 

vedere.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei schiţei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

IV Text suport:  

Bubico…, de 

Ion Luca 

Caragiale  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

5. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-basmul 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

basmului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

basmului pe un fragment de text la prima 

vedere.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei basmului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

V Text suport:  

Ţugulea, fiul 

unchiaşului şi 

al mătuşii, 

după Petre 

Ispirescu 

(fragmente)  

Activitate 

frontală şi pe 

grupe. 

6. Eseul cu răspuns 

restrâns 

- balada 

 

Exerciţii de recapitulare a trăsăturilor 

baladei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

baladei pe un fragment de text la prima 

vedere.  

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

un text citat aparţine speciei baladei. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

VI Text suport:  

Balada 

populară 

Pintea viteazul  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 
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7. Eseul cu răspuns 

restrâns 

-   fabula 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor  

fabulei pe un fragment de text la prima 

vedere. 

Exerciţii de redactare a unor eseuri cu 

răspuns restrâns care să argumenteze că 

textele citate aparţin speciei fabulei. 

VII Text suport:  

Bivolul şi 

coţofana, de 

George 

Topârceanu. 

Activitate 

frontală şi 

pe grupe 

8. Evaluare Test de evaluare a cunoştinţelor. VIII Fişe 

9. ESEUL 

STRUCTURAT 

nuvela  

     (rezumat) 

Exerciţii de stabilire a regulilor unui 

rezumat. 

Exerciţii de rezumare a textului pe 

momentele subiectului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

IX Text suport:  

Popa Tanda, 

de Ioan Slavici  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

10. ESEUL 

STRUCTURAT 

nuvela 

(caracterizarea 

personajului 

principal)  

Exerciţii de stabilire a tipurilor 

personajelor şi al locului ocupat de 

acestea în cadrul operei.  

Exerciţii de redactare a unui eseu în care 

să caracterizeze personajul principal în 

funcţie de cerinţe prestabilite. 

 Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

X Text suport:  

Popa Tanda, 

de Ioan Slavici  

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

11. ESEUL 

STRUCTURAT 

nuvela 

(demonstraţia 

apartenenţei la specia 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor  

nuvelei pe un text studiat. 

Exerciţii de redactare a unui eseu 

structurat care să argumenteze că textul 

citat aparţine speciei nuvelei, ţinând cont 

de anumite repere. 

XI Text suport:  

Popa Tanda, 

de Ioan Slavici  

Activitate 

frontal. 
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nuvelei)  Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individual. 

12. ESEUL 

STRUCTURAT 

romanul 

(rezumat) 

Exerciţii de stabilire a regulilor unui 

rezumat. 

Exerciţii de rezumare a textului pe 

momentele subiectului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

XII Text suport:  

Baltagul, de 

Mihail 

Sadoveanu 

Activitate 

frontal. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individual. 

13. ESEUL 

STRUCTURAT 

romanul 

(caracterizarea 

personajului 

principal) 

Exerciţii de stabilire a tipurilor 

personajelor şi al locului ocupat de 

acestea în cadrul operei.  

Exerciţii de redactare a unui eseu în care 

să caracterizeze personajul principal în 

funcţie de cerinţe prestabilite. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

XIII Text suport:  

Baltagul, de 

Mihail 

Sadoveanu. 

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individuală. 

14. ESEUL 

STRUCTURAT 

romanul 

(demonstraţia 

apartenenţei la specia 

romanului) 

 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

romanului pe un text studiat. 

Exerciţii de redactare a unui eseu 

structurat care să argumenteze că textul 

citat aparţine speciei romanului, ţinând 

cont de anumite repere. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

XIV Text suport:  

Baltagul, de 

Mihail 

Sadoveanu 

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 
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individuală 

15. ESEUL 

STRUCTURAT 

comedia 

(prezentarea 

subiectului) 

Exerciţii de stabilire a regulilor unui 

rezumat. 

Exerciţii de rezumare a textului pe 

momentele subiectului. 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor. 

XV Text suport:  

O scrisoare 

pierdută, de 

Ion Luca 

Caragiale 

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

Activitate 

individuală 

16. ESEUL 

STRUCTURAT 

comedia 

(caracterizarea 

personajelor) 

Exerciţii de stabilire a tipurilor 

personajelor şi al locului ocupat de 

acestea în cadrul operei.  

Exerciţii de redactare a unui eseu în care 

să caracterizeze un personaj principal în 

funcţie de cerinţe prestabilite. 

Exerciţii de redactare . 

XVI Text suport:  

O scrisoare 

pierdută, de 

Ion Luca 

Caragiale 

Activitate 

frontală 

Activitate pe 

grupe 

17. ESEUL 

STRUCTURAT 

comedia 

(demonstraţia 

apartenenţei la specia 

comediei) 

 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

comediei pe un text studiat. 

Exerciţii de redactare a unui eseu 

structurat care să argumenteze că textul 

citat aparţine speciei comediei, ţinând 

cont de anumite repere. 

XVII Text suport:  

O scrisoare 

pierdută, de 

Ion Luca 

Caragiale. 

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individuală. 

18. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor XVIII Text suport:  



 

15 

 

STRUCTURAT 

genul dramatic 

genului dramatic pe un text studiat. 

Exerciţii de redactare a unui eseu 

structurat care să argumenteze că textul 

citat aparţine genului dramatic, ţinând 

cont de anumite repere. 

O scrisoare 

pierdută, de 

Ion Luca 

Caragiale 

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individuală. 

19. ESEUL 

STRUCTURAT 

genul dramatic 

Exerciţii de recunoaştere a trăsăturilor 

genului dramatic pe un fragment de text 

la prima vedere. 

Exerciţii de redactare a unui eseu 

structurat care să argumenteze că textul 

citat aparţine genului dramatic, ţinând 

cont de anumite repere. 

XIX Text suport:  

Chiriţa în 

provincie, de 

Vasile 

Alecsandri 

(fragmente) 

Activitate 

frontală. 

Activitate pe 

grupe. 

Activitate 

individuală. 

20. Recapitulare  XX  
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CAPITOLUL III. 

TEXTUL ARGUMENTATIV- NOȚIUNI TEORETICE 

III1.Definirea textului argumentativ. 

       Textul argumentativ reprezintă un act de comunicare centrat pe funcția conativă, scopul urmărit 

fiind de a-l convinge pe receptor cu privire la validitatea punctului de vedere susținut de autor. Într-

un text argumentativ autorul apără o teză prin utilizarea unor argumente pe care le poate ilustra cu 

exemple. 

III.1.2 Strunctura unui text argumentativ. 

 Orice text argumentativ cuprinde, de obicei, o constatare generală (care pate fi, eventual, o afirmație 

cu caracter general, care trebuie susținută prin demonstrație), argumentele aduse de autor în sprijinul 

sau împotriva constatării enunțate și o concluzie (sinteză a opiniilor exprimate). Sintetic, aceste 

componente pot fi reprezentate astfel: 

III.1. 3Teza (ideea susținută de autor) răspunde la întrebarea „ce vrea să demonstreze autorul 

său?”•. 

 Ea poate fi explicită, când este enunțată foarte clar de către autor – cel mai adesea la începutul sau 

la finalul textului, în această ultimă situație apărând sub forma unei concluzii a ideilor exprimate pe 

parcursul întregului discurs, sau implicită, când se deduce din scopul general urmărit în ansamblul 

argumentației. 

III.1.4 Argumentele ilustrate cu exemple. Pentru a-și demonstra teza, autorul face apel la argumente 

pro sau contra tezei argumentate. Argumentele trebuie să fie solide, formulate clar și ordonate logic 

pentru a justifica teza și a convinge receptorul. În comunicarea scrisă, fiecărui argument îi 

corespunde un paragraf distinct. Argumentele pot fi însoțite de contraargumente, care conferă 

întregului discurs un plus de precizie și de viabiliate / credibilitate. 

Formularea argumentelor se realizează cu ajutorul unor structuri de tipul: consider că..., 

deoarece/fiindcă/întrucât/pentru că..., mă interesează, îmi place, îmi stârnește interesul...deoarece 

 De asemenea, se pot utiliza structuri lexicale cu rol emfatic și persuasiv: bineînțeles, în mod sigur, 

în mod evident, cert este că...Exemplul permite ilustrarea unui argument al tezei. Dacă argumentul 

conține o referință generală, exemplul expune întotdeauna un caz particular. Exemplele pot fi reluate 

prin: apelul la experiența personală, preluarea unor opinii credibile, de autoritate, citarea unor surse 

de referință (filosofi, lingviști, critici literari etc), invocarea utilității problematicii abordate. Unele 

argumentări sunt foarte bine ilustrate prin contraexemple. 

III.1.5. Concluzia rezumă demersul argumentativ. 
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 III.1.6. Conectorii-Ordonarea părților componente ale textului argumentativ se realizează cu 

ajutorul unor elemente conectoare  (adverbe, locuțiuni adverbiale, conjuncții sau locuțiuni 

conjuncționale, structuri verbale) care exprimă diferite raporturi. 

 

1. După structura lor pot fi: cuvinte (conjuncții, adverbe, prepoziții, interjecții), expresii și locuțiuni 

(conjuncționale, adverbiale, prepoziționale), verbe și expresii verbale, propoziții care organizează 

discursul argumentativ. 

 

2. După funcția  în cadrul argumentării enunțului pe care îl induc:Conectori care introduc argumente 

(justificatori): căci, pentru că, de fapt, dovadă că, cum, având în vedere că, de altfel;Conectori care 

introduc teza: părerea mea este că, voi arăta că;Conectori care introduc legitimarea argumentului 

(atunci când acest element este explicitat): se știe că, știut fiind că, având în vedere că, admițând 

că;Conectori care introduc concluzia: deci, în concluzie, așadar, iată de ce, ei bine. 

 

3. După tipul de legătură pe care îl realizează:- Conectori pentru argumentele între ele (indicatori ai 

juxtapunerii): și, dar, însă, ci, sau;- Conectori pentru argumentele tezelor pe care le susțin (indicatori 

ai întemeierii): prin urmare, așadar, în consecință, fiindcă, deoarece, întrucât. 

 

4. După relația între argumentele pe care le introduc:- Conectori care introduc argumentele 

coorientate: desigur, de altfel, nu numai..., ci și;- Conectori care introduc argumente antiorientate: 

însă, dar, totuși, în fond. 

 

5. După locul ocupat de argumentul pe care îl introduc:- Conectori care introduc primul argumet: în 

primul rând, mai întâi de toate, să începem prin, trebuie amintit mai întâi, prima remarcă se referă la, 

să pornim de la;- Conectori care introduc următoarele argumente: în al doilea rând, în plus, în 

continuare, la fel, pe de o parte... pe de altă parte, nu numai..., ci și;- Conectori pentru ultimul 

argument: în fine, pentru a termina, în ultimul rând, nu în ultimul rând. 

 

6. După natura relației între secvențele discursive pe care le leagă:- de analogie: și, de asemenea, 

adică, precum, ca și, ca și cum, asta amintește de, să ne amintim de; 

 

- de exemplificare sau ilustrare: de exemplu, de pildă, anume, să luăm în considerare; 

 

- de explicare:adică, altfel spus, mă refer la, vreau să spun, de fapt; 

 

- de disjuncție:sau, fie, ori, exceptând, ceea ce exclude, spre deosebire; 

 

- de opoziție, de rezervă, de rectificare, de respingere: dar, or, totuși, cu toate acestea, în schimb, din 

contră, de fapt, în realitate, în timp ce, în loc să, nici, etc. ; 

  

 - de o parte, ceea ce contrazice, ceea ce interzice; 

 

- de concesie: chiar dacă, cu toate acestea, totuși, să admitem totuși, în ciuda; 
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- de cauzalitate: pentru că, fiindcă, deoarece, căci, având în vedere, dat fiind că, din moment ce, de 

aceea; 

 

- de consecință: deci, în consecință, ca urmare, ceea ce implică, de unde decurge, ceea ce antrenează, 

ceea ce ne trimite la, ceea ce produce, de frica, de teama. 

 

- de finalitate (ca o consecință dorită): pentru ca, ca să, în speranță că, la urma urmei, în consecință. 

 

Cap.IV.  TEHNICI  ALE ARGUMENTĂRII. 

 Pentru a susține o idee, se pot folosi: 

a) exemplul din experința personală, din informația culturală, din documente; se introduce prin 

formule specifice: de exempu, astfel, ca martor etc; 

 

b) comparația, pentru a evidenția elementele comune sau pentru a sublinia diferențele; 

 

c) citatul, pentru a arăta identitatea punctelor de vedere cu o autoritate recunoscută; 

 

d) antiteza, pentru a trata în manieră diferită o problemă; 

 

e) reducerea la absurd, pentru a înfățișa caracterul inacceptabil al unei idei; 

 

f) absența unui aspect, pentru a sugera că se poate susține o idee; 

 

g) influența afectivă a lectorului stârnindu-i interesul asupra importanței problemei, evidențiind 

punctele de vedere comune, aducând date noi etc. 

.Cap.V.ZECE REGULI PENTRU O ARGUMENTAȚIE IDEALĂ: 

 

1. Părțile implicate în dispută nu trebuie să-și creeze reciproc impedimente în posibilitatea de a-și 

exprima dubiile sau de a avansa rezerve. 

 

2. Cel care exprimă o opinie trebuie să fie dispus, la nevoie, să o apere. 

 

3. Contracararea unei idei tebuie să se axeze pe teza realmente enunțată de către antagonist, fără a 

devia discuția, fără a prezenta teza deformată și fără a proceda astfel încât antagonistului să-i fie 

atribuită o teză diferită de cea susținută de el. 

 

4. O teză trebuie să fie apărată numai cu argumente pertinente, care să nu aibă legătură cu altceva. 

 

5. Oricine trebuie să accepte existența și consecințele premiselor implicite, și prin urmare trebuie să 

accepte să fie atacat pe acest teren. 

 

6. Putem considera că o teză este susținută în mod adecvat dacă se bazează pe argumente ce decurg 
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dintr-un punct de plecare comun. 

 

7.  Putem considera că o teză este susținută în mod adecvat dacă folosește argumente care reflectă și 

respectă practici și scheme argumentative general acceptate. 

 

8. Argumentele folosite într-o discuție trebuie să fie valide sau validate explicând una sau mai multe  

din premisele lăsate implicite. 

 

9. Drept consecință a unei apărări perdante, subiectul argumentat trebuie să accepte să își 

revizuiască poziția, tot astfel cum consecința unei apărări învingătoare este că antagonistul trebuie să 

își modifice propria poziție și să renunțe la dubiile avute în legătură cu teza apărată de subiectul 

argumentat. 

 

10. Formularea tezelor, a pozițiilor reciproce, și a argumentelor trebuie să fie mai clară posibil și 

ușor de interpretat.(după Vicenzo lo Casio, Gramatica argumentării, Meteora Press, 2002). 
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Cap.VI.CONCLUZII: 

       Scrierea unei concluzii adecvate pentru orice eseu este foarte importantă. Acesta este un alineat 

scurt şi concludent care va face o impresie finală cititorului. De asemenea, este ultima şansă de a 

convinge cititorul. Urmaţi sfaturile de mai jos atunci când scrieti o concluzie la un eseu: 

1.Însumează sentimentele sau argumentele principale.  

2.Poţi, de asemenea, rezuma foarte pe scurt punctele principale. Oferă un rezumat detaliat al 

întregului eseu.  

3.Nu este nevoie să vă repetaţi. Acest lucru ar trebui să fie realizat în una sau două propozii. 

4..Extrage o concluzie cu grijă din punctele principale ale eseului.  

5Acest lucru ar trebui să fie relevant pentru argumentul făcut. Aceasta poate fi o sugestie cu privire 

la depăşirea unei probleme, sau poate fi mai mult un comentariu general. Încă o dată, acest lucru ar 

trebui să fie doar una sau două propoziţii. 

6.Reformularea tezei. Acest lucru se face de obicei în prima sau a doua frază a încheierii. Asiguraţi-

vă că este reformulată introducerea eseului. Acesta va reaminti cititorului obiectivul principal al 

eseului. 

7.Fă o observaţie amuzantă, veselă sau interesantă dar hotarăşte atent ce să scrii. Un comentariu 

vesel sau amuzant nu este adecvat pentru un subiect cum ar fi "COVID ÎN ROMÂNIA", Se încheie 

pe o notă personală sau ar putea fi o alegere mai bună, folosirea unui citat relevant. 

8.Concluzia nu trebuie să fie prea lungă. O concluzie eficace ar trebui să fie scurtă şi la obiect. Un 

paragraf este suficient. Să nu fie mai lungă de patru sau cinci propoziţii. 

Nu începe cu "În concluzie", şi nu folosi cuvântul "concluzie" sub nicio formă. 

Sfaturi: 

     După cum am spus mai spus, respectă structura: ipoteză, argumentare, concluzie,păstrează 

echilibrul între componente. Nu trebuie să ai un argument de cinci rânduri și celălalt de zece. 

Abordează un tip de exprimare adecvat discursului argumentativ: nu trebuie să vorbești nici ca în 

spatele blocului, nici ca la Academie. Fii rezonabil. încearcă  să eviți cuvintele prea savante când nu-

și au locul precum și cacofonii sau repetiții. Citește, recitește, corectează textul produs. A, un un 

ultim lucru: încearcă să atingi numărul maxim de cuvinte. Astfel îl vei depăși cu siguranță pe cel 

minim. 
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TESTE     :                                                                                                                                  Anexa1 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

    Limba şi literatura română  

SB.I B :PASTEL 

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:  

,,Abia sosi Prierul cu-ntâia rândunică 

Şi-l strânge galben vara la pieptu-i însorit 

Şi iată peste dealuri lumina şi-a oprit 

Din toamnă raza lungă prin fulgii care pică. 

 

Tot ce-am legat de suflet cu aripi se ridică; 

Ce mi-a fost drag pe lume, în ochi mi s-a umbrit 

Şi-n amintire şuie cu fumu-i albăstrit 

Iubirea cea mai mare, dorinţa cea mai mică. 

 

Cu trecerea rotundă a lunilor roteşte, 

Schimbat pe bolta nopţii, străvechiul zodier 

Şi steaua ca şi visul în zori se veştejeşte. 

 

Nimic nu se re-ntoarce la fel a doua oară; 

Nici anotimp, nici suflet, nici pasăre, nici cer... 

Eternă doar Minerva cu lira le măsoară’’[.Ion ,Pillat,,Abia sosi Prierul’’] 

 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:  

1.Explică modul de formare al a unui cuvânt derivat și al unui cuvânt compus. 4 puncte                                                                                                  

2.Menționează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. 4 puncte                              

3Motivează folosirea  punctului și virgulă din a doua strofă. 4 puncte 

4.Precizează în textul dat două figuri de stil diferite; numește-le.   4 puncte   

5.Precizează două trăsături care să justifice că textul dat aparține genului liric. 4 puncte 

6.Indică primele două grupuri vocalice din text. 4 puncte 
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Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte în care să argumentezi că textul citat este un 

pastel.16 puncte 

I.În compunerea ta, trebuie:  

- să indici două trăsături ale pastelui regăsite în textul dat; 

să-ți exemplifici prin două argumente, valorificând textul dat; 

- să respecți structura specifică tipului de compunere precizat; 

- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.  

SUBIECTUL AL II-LEA 

 Citeşte următorul text: 

 Cărţile pentru copii sunt minunate şi mă atrag din ce în ce mai mult. Am fost şi ieri la 

Bookfest şi am vaga senzaţie că am răsfoit mai mult cărţi pentru copii decât pentru oameni mari. De 

aceea, în titlul acestui material, nu am spus „cărţi de dat în dar copiilor”- pentru că mă gândesc că şi 

unora dintre voi le-ar plăcea, întocmai precum mie, să primească de 1 Iunie (sau în orice altă zi a 

anului) cadou o carte pentru copii. 

 Fie că nu aţi apucat să le luaţi celor mici şi cărţi, fie că vreţi să mai daţi o tură pe la Bookfest 

sau prin librării, sper ca lista pe care am încropit-o să vă fie de folos. (...) 

 Am ales zece cărţi pentru copii de dat în dar, dintre care jumătate sunt scrise de autori 

români, iar cealaltă jumătate de autori din lumea largă. Le consider haioase; majoritatea sunt 

potrivite pentru copii       între 5 şi 12 ani. Au morale incluse, printre rânduri. 

(Eli Bădică, Zece cărţi pentru copii de dat în dar de 1 iunie, www.bookaholic.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: 

- o trăsătură a cărţilor pentru copii; 

- numărul cărţilor scrie de autori români care se află pe lista de recomandări alcătuită de autoare. 

(4p) 

2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat. (4p) 

 3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Fie 

că nu aţi apucat să le luaţi celor mici şi cărţi, fie că vreţi să mai daţi o tură pe la Bookfest sau prin 

librării, sper ca lista pe care am încropit-o să vă fie de folos. (4p) 

 4. Precizează funcţia sintactică și partea de vorbire a cuvintelor subliniate din secvenţa: Am 

ales zece cărţi pentru copii de dat în dar  (4p) 



 

23 

 

 5. Transcrie o propoziţie principală şi una subordonată din fraza următoare, clasificându-le 

după alcătuire și aspect.: Am fost şi ieri la Bookfest şi am vaga senzaţie că am răsfoit mai mult cărţi 

pentru copii decât pentru oameni mari.  (4p) 

 6. Transcrie din text verbul a fi: copulativ, predicativ și auxiliar.(4p) 

B. Redactează, în 150-300 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau 

imaginară petrecută într-o zi de 1 Iunie. (12p) 

 În compunerea ta, trebuie: 

Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

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-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, 

stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p; aşezarea corectă în 

pagină, lizibilitatea-2p 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 

obţinut pentru lucrare.  

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

1. câte 2 puncte pentru modul de formare al cuvintelor: numai- compunere; mei – conversiune. 2 x 2 

p. = 4 puncte 

2.  câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate. 2 x 2 p. = 4 puncte  

3. explicarea rolului virgulei în secvenţa dată.  4 puncte- răspuns potrivit; 2 pucte- răspuns mai puțin 

potrivit. 

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror 2 figuri de stil diferite. 2 x 2 p. = 4 puncte 

5. câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat 2 x 2 

p. = 4 puncte 
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6. prezentarea semnificaţiei versurilor date 4puncte • prezentare adecvată – 4 p.; prezentare parţial 

adecvată – 2 p. 

            B-  câte 4 puncte pentru precizarea opiniei despre mesajul textului - 4 puncte – ilustrarea 

potrivită; - 2   puncte pentru prezentare superficială a opiniei 

                -  câte 2 puncte pentru fiecare argument: 4 puncte; 

               - 4 puncte pentru respectarea structurii specifice tipului de compunere precizat; 

               - 4 puncte pentru respectarea numărului minim de cuvinte precizat.  

 SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 

 A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute 2 x 2 p. = 

4 puncte  

2.  4 puncte pentru precizarea motivului  

3. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire 2 x 2 p. = 4 puncte  

4. câte 2 puncte pentru precizarea conjugărilor și a diatezelor. 2 x 2 p. = 4 puncte 

4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice 2 x 2 p. = 4 puncte 

5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a celor  două propoziţii principale 2 x 1 p. = 2 puncte   

– câte 1 punct pentru precizarea felul lor 2 x 1 p. = 2 puncte   

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată 

predicativă , introdusă prin adverbul relativ unde .4 puncte – construirea unei fraze alcătuite din 

două propoziţii – 1 p. – construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin 

adverbul relativ unde – 3 p.  

B. - precizarea a două trăsături ale peisajului montan – 4 p.;  

-  4 puncte – câte 2 puncte pentru folosirea a două figuri de stil diferite 2 x 2 p.  

- 4 puncte – pentru respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut;  

- 4 puncte – pentru folosirea numărului minim de cuvinte precizat.  

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: – unitatea compoziţiei 2 puncte – coerenţa textului - 2 

puncte ; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea 

parţială – 1 p. 3  puncte – ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe 

erori: 0 p.) 3 puncte – punctuaţia (0 erori: 2 p.; 1 – 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 1 punct 

– aşezarea corectă a textului în pagină;  1 punct – lizibilitatea. 
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                                                                                                                                                    Anexa 2 

  EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                              Limba şi literatura română  

SB.I B: DOINA POPULARĂ 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

Subiectul I                                                                                                                   (40 de puncte) 

Citeşte următorul text: 

Doină, doiniţă! 

De-aş avea o puşculiţă 

Şi trei glonţi în punguliţă 

Ş-o sorioară de bărdiţă! 

De-aş avea, pe gândul meu, 

Un cal aprig ca un leu, 

Negru ca păcatul greu! 

De-aş avea vro şepte fraţi, 

Toţi ca mine de barbaţi 

Şi pe zmei încălecaţi! 

Face-m-aş un vultur mare, 

De-aş cânta ziua, la soare, 

Doina cea răzbunătoare! 

Doină, doiniță! 

Şi i-aş zice: „Mândruliţă, 

Mă jur p-astă cruciuliţă 

Să te ţin ca un bădiţă!“ 

Şi i-aş zice: „Voinicele, 

Să te-ntorci cu rândunele 

Peste dealuri şi vălcele!“ 

Şi le-aş zice: „Şepte fraţi, 

Faceţi cruce şi juraţi 

Vii în veci să nu vă daţi!“ 

Hai, copii, cu voinicie, 

Să scăpăm biata moşie 

De păgâni şi de robie! 

                     (Doina, text cules Vasile Alecsandri) 

 

  



 

26 

 

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

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: aprig, 

voinicie.4 puncte 

2. Menționează rolul virgulei în versul Doină, doiniță!  4 puncte                                                                   

3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin 

derivare din primele zece versuri. 4 puncte                  

4. Precizează cuvintele care conţin diftong din versul: Doina cea răzbunătoare.! 4 puncte              

5. Numeşte tipul de rimă şi măsura primelor patru versuri din text. 4 puncte                                   

6. Transcrie două figuri de stil diferite din textul dat, precizând felul lor.  4 puncte 

 

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

specie a doinei populare Doina.16 puncte                           

În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi două trăsături ale doinei populare; 

– să prezinți detaliat două trăsături ale doinei populare, valorificând textul dat; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                    (36 de 

puncte) 

Citeşte următorul text: 

Tradiţiile şi credinţele din perioada marii sărbători a Paştelui practicate în satele oltene 

sunt respectate cu sfinţenie, an de an. Obiceiul care deschide seria este cel din Duminica 

Floriilor, atunci când se aduc acasă ramuri de salcie sfinţite la biserică şi se păstrează tot anul 

la icoană. Potrivit tradiţiei, ramurile de salcie sunt simbol al fertilităţii şi al renaşterii vegetaţiei 

de primăvară şi se folosesc în momentele de cumpănă cum sunt boala, seceta şi inundaţiile.  

 Timpul a trecut, dar oltenii nu au uitat nici de obiceiurile din Joia Mare, mai ales de 

pomana morţilor din această zi. Bătrânii spun că se deschid mormintele, iar spiritele celor morţi 

vin la familiile lor şi petrec Paştele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii. Se mai crede că vin 

„joimăriţele” şi verifică dacă femeile şi fetele şi-au întors cânepa. Obiceiul a supravieţuit în 

satul Izbiceni, sub forma colindului „Câlţii, mâţii”.   

  (Mihaela Iancu, Obiceiuri şi tradiţii olteneşti de Paşti, în ziarul Adevărul)   

 

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

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:  

- ce se spune că se întâmplă în Joia Mare;  

- sub ce formă a supraviețuit obiceiul „joimărițelor”.  4 puncte                                                         

2. Scrie titlul articolului și denumirea publicației din care este extras fragmentul.                      

 4 puncte  

3. Menţionează genul și cazul  substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte 

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

exprimă: Obiceiul care deschide seria este cel din Duminica Floriilor, atunci când se aduc 

acasă ramuri de salcie sfinţite la biserică şi se păstrează tot anul la icoană. 4 puncte  

  5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: 

Bătrânii spun că se deschid mormintele, iar spiritele celor morţi vin la familiile lor şi petrec 

Paştele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii.4 puncte  
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6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată 

atributivă, introdusă printr-un pronume relativ. 4 puncte  

                                                                               

 

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare reală sau 

imaginară petrecută în timpul unei sărbători. 12 puncte                                                             

                                                                                    

În compunerea ta, trebuie:  

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;  

– 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 p.; coerenţa 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 

ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.)             
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                                                                                                                                   Anexa3 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                              Limba şi literatura română  

SB.I B: SCHIȚA 

 

• 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: 

                  M-am dus de Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca s-o 

felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguț de vreo opt 

anișori. N-am voit să merg cu mâna goală și i-am dus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc 

și foarte elastică. Atențiunea mea a făcut mare plăcere amicei mele și mai ales copilului, pe care 

l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșiori în uniformă de mare ținută. După formalitățile de rigoare, 

am început să convorbim despre vreme, despre sorții agriculturii, — d-l Popescu tatăl este mare 

agricultor, — despre criză șcl. Am observat doamnei Popescu că în anul acesta nu se prea vede la 

plimbare, la teatru, la petreceri... Doamna mi-a răspuns că de la o vreme i se urăște chiar unei 

femei cu petrecerile, mai ales când are copii. 

— Să-ți spun drept, cât era Ionel mititel, mai mergea; acu, de când s-a făcut băiat mare, trebuie 

să mă ocup eu de el; trebuie să-i fac educația. Și nu știți d-voastră bărbații cât timp îi ia unei 

femei educația unui copil, mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație! 

Pe când doamna Popescu îmi expune părerile ei sănătoase în privința educației copiilor, auzim 

dintr-o odaie de alături o voce răgușită de femeie bătrână: 

— Uite, coniță, Ionel nu s-astâmpără! 

— Ionel! strigă madam Popescu. Ionel! vin' la mama! 

Apoi, cătră mine încet: 

— Nu știi ce ștrengar se face... și deștept... 

Dar vocea de dincolo adaogă: 

— Coniță ! uite Ionel! vrea să-mi răstoarne mașina !... Astâmpără-te, că te arzi! 

— Ionel! strigă iar madam Popescu; Ionel ! vin' la mama! 

— Sări, coniță! varsă spirtul! s-aprinde! 
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— Ionel! strigă iar mama, și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când vrea să iasă pe ușe, 

apare micul maior de roșiori cu sabia scoasă și-i oprește trecerea, luând o poză foarte marțială. 

Mama ia pe maiorul în brațe și-l sărută... 

— Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când face cafea, că daca te-aprinzi, moare 

mama? Vrei să moară mama? 

— Dar — întrerup eu — pentru cine ați poruncit cafea, madam. Popescu? 

— Pentru dumneata. 

— Da de ce vă mai supărați? 

— Da ce supărare! 

I.L. Caragiale – Vizită 

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

1. Notează câte un antonim potrivit pentru  sensul din text al cuvintelor subliniate: elastică, 

repede 4 puncte 

2. Menţionează rolul liniilor de pauză în secvenţa: ‚,- Dar  întrerup eu pentru cine ați poruncit 

cafea, madam Popescu?”.  4 puncte                                                                                                                                                                     

 3.Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului prieten.  4 puncte                  

4. Transcrie un cuvânt care conține diftong și un cuvânt cu vocale în hiat din secvența: N-am voit 

să merg cu mâna goală și i-am dus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc și foarte elastică.     

4 puncte 

5. Numește două moduri de expunere identificate în text. 4 puncte                                  

6. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat..   4 puncte 

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

specia literară schiță a textului dat.                                                                        16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

- să precizezi patru trăsături ale schiței; 

- să prezinţi detaliat două trăsături ale schiței, valorificând textul dat; 

- să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

- să respecţi precizarea privind numărul minim de cuvinte. 

SUBIECTUL al II-lea                                                                           36 de puncte 

Citeşte următorul text: 

              În anul 1987, statele lumii au semnat un protocol în care îşi asumau reducerea cantităţii 

de noxe care distrug stratul de ozon. 
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Un studiu recent argumentează că stratul de ozon îşi revine, una dintre cele mai îngrijorătoare 

găuri din acesta, cea de deasupra Antarcticii fiind acoperită într-o proporţie îndeajuns de mare 

încât are un impact semnificativ asupra emisferei sudice, notează Science Alert. 

Oamenii de ştiinţă susţin că Protocolul de la Montreal, parte a Convenţiei de la Viena pentru 

protejarea stratului de ozon prin oprirea graduală a emisiilor de substanţe care distrug integritatea 

acestuia, ar putea fi responsabil pentru oprirea şi chiar pentru inversarea schimbărilor curenţilor 

de aer de mare altitudine din emisfera sudică. Problemele stratului de ozon au făcut ca aceşti 

curenţi de aer să „migreze” mai mult către sud, schimbând şi circuitul apei pe suprafeţele de 

uscat din emisfera sudică. Astfel, Australia a fost supusă problemelor asociate secetei, norii de 

ploaie fiind împinşi dinspre regiunile de coastă, totuşi, dacă tendinaţa optimistă semnalată de 

cercetători se menţine asta ar însemna că această problemă s-ar putea ameliora. 

<<Benzile meteorologice>> care ne aduc fronturile reci s-au redus către polul sud şi tocmai de 

aceea sudul Australiei a cunoscut o scădere a precipitaţiilor în ultimii treizeci de ani”, a explicat 

Ian Rae, expert în chimie organică al Universităţii Melbourne, Australia. 

Măsurătorile şi modelele de evoluţie ale stratului de ozon arată că gaura de deasupra Antarcticii a 

revenit la dimensiunea din anul 1982, dar asta nu înseamnă că problemele au dispărut. Oamenii 

de ştiinţă atrag atenţia şi asupra faptului că mai sunt şi alte regiuni de pe glob ameninţate 

de stratul de ozon care se subţiază, una dintre acestea fiind China şi asta datorită relocării 

activităţii industriale în această ţară.  Adrian Popovici, Stratul de ozon își revine la normal, 

www.descopera.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: 

- în ce an statele lumii au semnat un protocol prin care își asumau reducerea cantității de noxe; 

- ce regiune este amenințată de subțierea stratului de ozon.     4 puncte                                                    

2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care a fost preluat  fragmentul dat. 4puncte                                                                                               

3. Menţionează felul  şi cazul pronumelor subliniate în textul dat.    4puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se 

exprimă: Problemele stratului de ozon au făcut ca aceşti curenţi de aer să „migreze” mai mult 

către sud, schimbând şi circuitul apei pe suprafeţele de uscat din emisfera sudică.     4.puncte                                                                                                                                           

5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate,  menționând felul acestora: 

Măsurătorile şi modelele de evoluţie ale stratului de ozon arată că gaura de deasupra Antarcticii a 

revenit la dimensiunea din anul 1982, dar asta nu înseamnă că problemele au dispărut.                                                                                    

4 puncte 

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să  existe o propoziție atributivă, 

introdusă prin adverbul  relativ ,,unde ‚’’.4 puncte.                                                                                      

 

 

https://www.descopera.ro/natura/18496006-gaura-din-stratul-de-ozon-de-deasupra-antarcticii-s-a-micsorat
http://www.sciencealert.com/the-ozone-layer-is-healing-and-that-s-good-news-for?fbclid=IwAR21u71YZ1DATdqYFolp1g2WK0z87fliydRMUXu61w3EExlNfDjHctUZxB8
https://www.descopera.ro/natura/17350397-a-fost-descoperita-sursa-substantei-ce-accelereaza-distrugerea-stratului-de-ozon-este-o-crima-masiva-la-adresa-mediului
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 B. Redactează o naraţiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală 

sau imaginară petrecută în  timpul unei activități școlare.                                                                                                                                                                                                                                                 

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 respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; 

ortografia – 3 p.;  punctuația – 3 p.; așezarea corectă în pagină – 1p., lizibilitatea – 1 p.).  
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                                                                                                                               Anexa 4 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                               Limba şi literatura română  

• SB.I B: BASM 

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

• Timpul de lucru edectiv este de două ore.  

 

Subiectul I  : 40 de puncte 

Citeşte următorul text: 

 

              A fost ce-a fost, că de n-ar fi fost, nu s-ar povesti, a fost odată un împărat și a avut trei 

feciori. Într-o dimineață, când se scoală din pat, colea cam pe la prânz, ca domnii, i se face raport 

că a dat de o pagubă mare: un tâlhar de zmeu îi furase soarele, luna și stelele. Ce să se știe bietul 

împărat face pe beznă? Dă-n dreapta, caută-n stînga, doar s-ar afla cineva să-i aducă lucrurile 

furate îndărăt. Dar rogu-vă, cine să se pună în poară cu zmeii? Viața-i mai dragă omului decât tot 

binele, ce i l-ar fi dat împăratul. Dacă vede împăratul și vede, că om străin nu se află să-i facă 

asta slujbă, se întoarce către feciorii săi și zice: 

 — Nu cumva vă chibzuiți voi în stare să-mi aduceți lucrurile furate de la zmei, că fără ele cum 

amarul vom trăi ca-n iad?  

Feciorul cel mai mare zise: 

— Tată dragă, lasă-mă să-mi cerc norocul eu mai întâi, că eu-s mai mare, dă-mi un regiment de 

cătane și bani de cheltuială. 

— Bine, dragul tatii, acolo-s, du-te și ia tot ce socoți că ți-ar trebui, numai să-mi aduci soarele, 

luna și stelele. 

Și se duse feciorul cel mai mare și-și alese un regiment de călărași, toți înarmați și îmbrăcați 

bine, toți cu merinde și bani destui, ca de cale lungă, toți călări pe cai ca bălaurii, în fruntea lor se 

puse fălos feciorul împăratului și plecară, după ce mai întâiu-și luă rămas bun de la părinți și 

frați. Și s-au dus ei toată ziua, și când a fost de către seară au ajuns într-o poiană frumoasă, în 

mijlocul unui codru de stejar. 

— Aci vom poposi până mâne! zise feciorul împăratului. 

— Bine-i, Măria-Ta, răspunseră călărașii și se deteră jos de pe cai, și făcură focuri, apoi-și făcură 

de cină, mâncară, băură, își adăpară caii și se puseră pe o dungă. Feciorul împăratului a pus, 

drag-doamne, străji, să păzească, nu cumva să li se întâmple ceva. Dar străjile dormiră doar mai 
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bine decât ceilalți feciori, și când se treziră dimineața înlemniră odată de ce le văzură ochii; 

coadele, coamele și urechile cailor toate erau tăiate! Acum cum să meargă ei așa, atâta lume, cu 

caii batjocoriți! Să reîntoarseră de unde au venit, și mai mult n-au plecat să se lupte cu zmeii. 

                                                                                                         

Vasilică, floare frumoasă – basm popular, cules de Ion Pop-Reteganul 

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

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru  sensul din text al cuvintelor subliniate: bietul, 

merinde..    4puncte 

                                                                                                                                         

2. Menţionează rolul liniei de dialog în secvenţa: ‚,— Aci vom poposi până mâne!”. 4puncte                                                                                                                                                                                

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: ,,A fost ce-a fost, că de n-ar fi fost, nu s-

ar povesti, a fost odată un împărat și a avut trei feciori”.    4puncte 

4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în  hiat din primul alineat al textului.4puncte                               

5. Menționează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat.4 punct 

6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care era supărat împăratul. 4puncte 

 

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

specia literară basm popular a textului dat.                                                                 16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

- să precizezi patru trăsături ale basmului popular; 

- să prezinţi detaliat două trăsături ale bamului popular, valorificând textul dat; 

- să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

- să respecţi precizarea privind numărul minim de cuvinte.  

SUBIECTUL al II-lea                                                                                 36 de puncte 

Citeşte următorul text: 

               Soarele este aproape o sferă perfectă, fiind singurul obiect din sistemul solar cu această 

caracteristică. Diametrul său ecuatorial diferă de cel polar cu doar 10 kilometri (!). Raza Soarelui 

este de 696.000 de kilometri, iar diametrul de 1,392 milioane de kilometri. Conform oamenilor 

de ştiinţă, este nevoie de 109 planete Pământ pentru a acoperi complet discul solar. 

Circumferinţa Soarelui este de aproximativ 4.366.813 kilometri. 
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Chiar dacă este, de departe, cel mai mare obiect din sistemul solar, Soarele este doar o stea de 

dimensiuni medii prin comparaţie cu alte stele. Spre exemplu steaua Betelgeuse, o gigantă roşie, 

este de aproximativ 700 de ori mai mare decât Soarele şi de 14.000 de ori mai strălucitoare. 

"Am descoperit stele care au diametrul de 100 de ori mai mare decât Soarele. Astfel de stele sunt 

cu adevărat enorme. Dar am descoperit stele care reprezintă doar 1/10 din dimensiunea 

Soarelui", după cum menţionează NASA pe site-ul SpacePlace. Conform specialistului NASA C. 

Alex Young, dacă Soarele ar fi gol pe dinăuntru, ar fi nevoie de aproximativ 1 milion de planete 

Pământ pentru a umple acest volum. 

Deşi este cea mai apropiată stea de Pământ şi, implicit, cea mai observată şi studiată dintre stele, 

dimensiunile sale exacte nu sunt cunoscute, existând posibilitatea ca Soarele să fie mai mare 

decât ne aşteptăm. Xavier Jubier, specialist în eclipse solare, a produs o serie de simulări 

detaliate ale eclipselor de Soare şi de Lună pentru a determina cu precizie unde va cădea umbra 

Lunii în timpul eclipselor solare. Atunci când a dorit să verifice rezultatele obţinute în simulări 

cu cele obţinute în timpul eclipselor propriu-zise, el a ajuns la concluzia că raza discului solar ar 

putea fi mai mare cu câteva sute de kilometri decât am crezut. 

  Soarele este sistemul solar, dar cât de mare este Soarele?,  Ziarul de Iași   

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

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

- de câte planete este nevoie pentru a acoperi complet discul solar; 

- cum se numește steaua care este de aproximativ 700 de ori mai mare decât Soarele.      

  4 puncte                                                    

2. Scrie titlul articolului și numele publicației din care este extras fragmentul dat.               

  4puncte                                                                                               

3.Menţionează genul  şi cazul substantivelor  subliniate în textul dat. 4puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă:  

Soarele este aproape o sferă perfectă, fiind singurul obiect din sistemul solar cu această   caracteristică.  

4 puncte 

5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate,  menționând felul acestora: Se știe că 

cercetătorii care au descoperit stele cu adevărat enorme au înțeles că Soarele este o stea de dimensiuni 

medii. 4puncte. 

 6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, aflate în raport de coordonare adversativ. 

4 puncte.                                                                                      

 B. Redactează o naraţiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală 

sau imaginară petrecută într-un parc.                                                                                                                                                                                                                                                 

Încompunerea ta trebuie: 

− să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  

− să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 
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− să ai un conţinut adecvat cerinţei;  

− să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; 

ortografia – 3 p.;  punctuația – 3 p.; așezarea corectă în pagină – 1p., lizibilitatea – 1 p.).  
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                                                                                                                                    Anexa 5 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                     Limba şi literatura română  

SB.I B:–BALADA POPULARĂ 

 

• 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: 

 

Foicică trei gutui, 

Trei gutui, trei alămâi, 

Iancule, de unde vii? 

— Ia, d-aci, de peste Jii! 

— Iancule, ce-ai târguit? 

— Dat-am aur și argint 

Pe vro cinci oca* de plumb, 

Să duc la băieți în crâng; 

Că băieții, făr-de minte, 

Risipesc la gloanțe multe, 

Nu le stă nimeni-nainte 

Și nu știu trage la ținte: 

Că băieții, cam zglobii, 

Trag la naiba, prin pustii, 

Nu ca mine, -n cărnuri vii! 

Până vorba nu-mi sfârșea, 

Iacătă-mi și potera**, 

Bat-o Maica Precista! 

Iar ceaușul*** poterii, 

Slujitorul domniei, 

De-l vedea, 

Îi tot zicea: 

— Iancule, 

Jiianule, 

Ad-o-ncoace povara, 

C-o să-ți vie greu cu ea 

Și dă-te de voia ta, 

Să ne scapi de vro belea! 

— Ba de voie nu m-oi da, 

Nici povara nu mi-ți lua, 

Că mi-am dat bănuți pe ea! 

— Iancule, român turcit, 

Ce te porți așa gătit, 

Numa-n aur și argint 

Din creștet până-n pământ? 

— De mă port așa gătit, 

Dumnezeu m-a dăruit! 

— Iancule, român turcit, 

Lasă-te de haiducit, 

Lasă-ți nebuniile, 

Lasă-ți haiduciile, 

Să-ți dau boieriile! 

— Ba eu, zău, de m-oi lăsa: 

Tu cu boieria ta, 

Eu cu haiducia mea; 

Că ce câștigi tu-ntr-o vară, 

Eu câștig numa-ntr-o seară 

Și beau cu mândra-ntr-o toamnă! 

M-a făcut maica voinic, 

Să n-am frică de nimic; 

M-a făcut maica fecior, 

Să dau taichii ajutor: 

Să mă țiu pe la strimtori, 

Pe la munți, în trecători, 

În drum, pe la negustori, 

Când se-ntorc din Râureni 

Cu punga cu gălbiori 

Și cu murgii sprinteori! 

Și cum sta 

Și cum vorbea, 

Bine vorba nu-mi sfârșea, 

Pinteni murgului că da, 

Trei pistoale slobozea, 

Nevăzut că se făcea 

Și gonea, măre, gonea, 

Pân-la Olt că-mi ajungea, 

Dincolo de Slatina; 

Până-n malul Oltului, 

La capătul podului. 
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(*** Iancul Jiianul - fragment) 

 

ocá, ocale, s. f. – veche unitate de măsură pentru capacități și greutăți, egală cu circa un litru (sau un 

kilogram) și un sfert; 

póteră, poteri, s. f. – ceată, grup de oameni (în special arnăuți) înarmați, care aveau misiunea de a 

urmări și de a prinde pe răufăcători și pe haiduci 

ceaúș, ceauși, s. m. – nume dat, în evul mediu, în țara românească și în moldova, unor funcționari 

publici: a) șef al unei cete de slujitori; b) căpetenie de surugii; c) căpetenia vânătorilor 

domnești; d) aprod . 

 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: nu sfârșea, 

creștet.                              4 puncte      

2. Transcrie un cuvânt care conţine diftong, respectiv un cuvânt care conține triftong din secvența: 

Că ce câștigi tu-ntr-o vară,/Eu câștig numa-ntr-o seară/Și beau cu mândra-ntr-o toamnă!             

                                      4 puncte 

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența: — Ba eu, zău, de m-oi lăsa:/Tu cu 

boieria ta,/Eu cu haiducia mea.                                              4 puncte                                

4. Menţionează rolul virgulei în secvența: — Iancule, român turcit,/Ce te porți așa gătit.              

                                                                                                                                        4 puncte 

5. Stabileşte rima şi măsura primelor patru versuri.           4 puncte 

6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care Iancul Jiianul nu vrea să renunțe la haiducie.      

                    4 puncte 

 

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

specie a baladei populare Iancul Jiianul.                                                 16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

– să  precizezi două trăsături ale baladei populare; 

– să prezinți detaliat două trăsături ale baladei populare, 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:  

Iancu Jianu s-a născut în anul 1787 la Caracal, fiind fiul lui Costache Jianu, boier stăpân 

al mai multor moşii din Ţara Românească.(...) 

De la tatăl său a moştenit trei moşii: Fălcoi, Zvorsca şi Racoviţa Romanaţului. Fraţii şi 

surorile sale au moştenit alte moşii şi bunuri ale părinţilor, având cu toţii o stare materială bună.  

„În anul 1810, din cauze rămase neelucidate, Iancu Jianu îl ucide pe arendaşul moşiei 

Brâncoveni. Din acest moment şi până în anul 1817, Jianu va haiduci în Muntenia cu ajutorul cetei 

sale de haiduci", se arată în Enciclopedia României.ro. 

În anul 1812, Iancu Jianu şi oamenii lui sunt prinşi de autorităţi şi întemniţaţi la Caracal. 

De aici au fost duşi la Craiova, apoi la Bucureşti, pentru a fi judecaţi de divanul boierilor. Au fost 

condamnaţi la şase luni de închisoare la ocna de la Telega. Faima lui Jianu a explodat după ce 

acesta a evadat din ocnă şi a continuat să jefuiască boierii din ţară. Şi asta nu a fost tot, una dintre 
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cele mai îndrăzneţe şi bogate lovituri a dat-o în anul 1815, când a atacat şi a jefuit poştalionul 

domnitorului, luând din acesta o mare sumă de bani.  

Acest jaf l-a determinat pe domnitorul Caragea să îşi îndrepte mânia spre fraţii lui Jianu, 

pe care i-a obligat să plătească pagubele făcute de Iancu în timpul jafurilor, inclusiv paguba făcută 

prin furtul banilor din poştalionul domnesc. În anii 1813-1814 Jianu a haiducit în judeţul Gorj, 

prădând boieri, preoţi şi slujbaşi ai domnitorului, români şi greci, fără deosebire.(...)    

     (Vali Ivan, Omul Iancu Jianu, Jurnalul.ro) 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

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

– persoanele prădate de Iancu Jianu în Gorj; 

– de ce este important anul 1815 în viața lui Iancu Jianu.                      4 puncte 

2. Scrie numele autorului şi titlul publicației în care a apărut articolul.                   4 puncte 

3. Menționează modul și timpul verbelor subliniate în textul dat.         4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte subliniate, menționând partea de vorbire prin 

care se exprimă: Iancu Jianu s-a născut în anul 1787 la Caracal, fiind fiul lui Costache Jianu, boier 

stăpân al mai multor moşii din Ţara Românească.(...)                                            4 puncte 

5. Transcrie, din fraza următoare, două propoziții subordonate, precizând felul acestora: Faima lui 

Jianu a explodat după ce acesta a evadat din ocnă şi a continuat să jefuiască boierii din ţară.         

                                                   4 puncte 

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

subiectivă, având ca termen regent o expresie verbală impersonală.                     4 puncte 

 

B. Redactează o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în 

timpul unei serbări.                                       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). Test de evaluare naţională 
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                                                                                                                             Anexa 6 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                              Limba şi literatura română  

SB.I B:–FABULA 

 

Subiectul I ( 40 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

 

Un boier, călare pe-o frumoasă iapă, 

Trebuind să treacă într-un loc o apă 

Peste-o punte-ngustă – şi fiind grăbit, 

 Şi-a chemat argatul şi i-a poruncit: 

  – Ia-mi în spate iapa 

   Şi mi-o trece apa! 

  – Nu pot, zise omul lăsând nasu-n jos. 

  – Hm! făcu boierul foarte mânios: 

Leneşul la toate 

Zice că nu poate… 

                                                    (Boierul şi argatul - de George Topârceanu) 

 

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

1. Transcrie, din text, un cuvânt care conţine diftong şi unul cu hiat.                               4p 

2. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: îngustă şi grăbit.           4p 

3. Menţionează rolul semnului exclamării în contextul: Hm! făcu boierul...                    4p 

4. Transcrie, din text, un cuvânt derivat şi unul care a suferit conversiune.                      4p 

 5. Indică două moduri de expunere prezente în text.                                                        4p 

6. Transcrie o secvenţă din text în care apare procedeul caracterizării directe.                 4p 

 

B.  Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa la 

specie a fabulei Boierul şi argatul de George Topârceanu, valorificând textul dat.         16p 

În compunerea ta, trebuie: 

- Să precizezi două trăsături ale fabulei; 

- Să prezinţi detaliat două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat; 

- Să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut; 

- Să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

Subiectul al II-lea( 36 de puncte) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 

 

Maria Patricia Birtocean e studentă în anul întâi la Facultatea de Litere din cadrul 

Universității Babeș Bolyai. A publicat până acum două volume de poezie: Apă și sânge și Anima 

Mundi, ambele apărute în anul 2008 sub îngrijirea prof. Tudor Opriș. Membră a Cenaclului Literar 

„Silvania”, s-a numărat, pe parcursul ultimilor ani, printre câștigătorii diferitelor concursuri de 
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creație, județene și naționale, printre care: Concursul de creaţie literară organizat de Cenaclul Literar 

"Silvania", Festivalul Național de Arte pentru liceeni LicArt, Tinere Condeie.  

Paula Cotoi: De unde a început și spre ce se îndreaptă scrisul și pasiunea pentru poezie? 

Maria Patricia Birtocean: Ţin minte că aveam vreo 5-6 ani, în casă era aprinsă doar lampa, iar 

bunicul cu nişte ochelari mari şi rotunzi îmi citea poezii de George Coşbuc. Aşa am învăţat El-Zorab 

şi Mama, pe de rost. Bunicului ţin minte că îi plăcea Trei Doamne şi toţi trei şi nu înţelegeam de ce, 

la fel cum nu înţelegeam de ce poezia Mama m-a facut să plâng atunci; dar atunci mi-am propus, 

oarecum, să fac lucruri care să le creeze oamenilor sentimente atât de puternice, până la lacrimi. În 

momentul în care plâng, oamenii sunt mai conştienţi, mai apropiaţi de sufletul lor. Îmi plăceau toate 

formele de manifestare artistică dătătoare de senzaţii puternice, şocante, pentru că era un fel de 

purificare. 

                                (blogspot.com/2011/06/interviu-cu-maria-patricia-birtocean.html) 

 

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

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din text:  

- facultatea la care este studentă Maria Patricia Birtocean; 

- două volume de poezii scrise de Maria Patricia Birtocean.                                               4p 

2. Scrie numele poeziei care o făcea pe Maria Birtocean să plângă în copilărie.                 4p 

3. Scrie numărul şi cazul substantivelor subliniate în text.                                                   4p 

4. Precizează funcţia sintactică şi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Îmi plăceau toate 

formele de manifestare artistică...                                                                                        4p 

5. Transcrie fiecare propoziţie din fraza următoare şi precizează felul acesteia: În momentul în care 

plâng, oamenii sunt mai conştienţi, mai apropiaţi de sufletul lor.                                        4p 

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o subordonată completivă 

directă introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă.                                                      4p 

B. Redactează o compunere, de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală sau 

imaginară  petrecută în timpul unei activităţi de lectură la şcoală.                                     12p 

În compunerea ta, trebuie:  

- Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- Să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

- Să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 

- Să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei -2p; coerenţa 

textului – 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia -

3p; punctuaţia – 3p; aşezarea corectă a textului în pagină -1p; lizibilitatea -1p.) 

Vei primi 10 puncte din oficiu. 
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                                                                                                                                    Anexa7 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                   Limba şi literatura română  

SB.I B:–:–ROMAN 

 

  SUBIECTUL  I  ( 40 de puncte)  Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 „Ghiță rămase cuprins de gândurile omului păgubaș. El era om cu minte și înțelegea cele ce 

se petrec. Aci, la Moara cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică: afară de arândaș și 

afară de stăpânire mai era și dânsul care stăpânea drumurile, și în zadar te înțelegi cu arândașul, 

în zadar te pui bine cu stăpânirea, căci, pentru ca să poți sta la Moara cu noroc, mai trebuie să te 

faci și om al lui Lică. 

Iar Ghiță voia cu tot dinadinsul să rămâie la Moara cu noroc, pentru că-i mergea bine. 

 "Trei ani, numai trei ani să pot sta aici, își zicea el, să mă pun în picioare, încât să pot să 

lucrez cu zece calfe și să le dau altora de cârpit." 

 Dar acești trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de 

minune, căci oamenii ca Lică sunt darnici. E numai vorba ce va fi cerând Lică pentru ceea ce dă. 

 Ghiță întâia oară în viața lui ar fi voit să n-aibă nevastă și copii, pentru ca să poată zice: 

"Prea puțin îmi pasă!" Se gândea la câștigul pe care l-ar putea face în tovărășie cu Lică, vedea 

banii grămadă înaintea sa și i se împăienjeneau parcă ochii: de dragul acestui câștig ar fi fost gata 

să-și pună pe un an, doi capul în primejdie. Avea însă nevastă și copii și nu putea să facă ce-i 

plăcea. 

 "Să vedem! își zise el în cele din urmă, voind să-și alunge gândurile rele. Deocamdată, e mai 

bine ca el să-mi fie dator mie." 

 Așa zicea el, însă de cu seară, când își strânse banii ca să-i pună în ladă, el simți că nu are 

dreptate.Ghiță nu era omul care se știe bucuros dator, dar cu atât mai puțin omul care dă bucuros 

de la sine, și așa îi venea parcă să zică: "Am să mă pun frumos pe lângă dânsul, ca să-mi 

plătească". 

Era legat, și omul când se simte legat e supărăcios. Chiar atunci seara Ghiță își bătu sluga, 

pe ungurul, fără a-și da seama pentru ce, iar când Ana îl mustră, fără de voie, pentru aceasta, el îi 

aruncă vorbele: 

 — Ei! frate, dă-mi pace! Parcă nu tot pentru voi îmi mistuiesc viața!? Ana tăcu, dar ochii i 

se umplură de lacrimi, fiindcă vorbele îi păreau grele. 

 — Ei! și tu te mâhnești numaidecât, zise el amărât. Ar fi voit să meargă la ea, să-i ceară 

iertare, și să o împace, dar nu putea; era în el ceva ce nu-l lăsa, și așa ieși afară, ca să fie singur cu 

gândurile sale. 

Și dacă ar fi știut Ana ce gândea și ce simțea el, când stătea așa singur și posomorât, ea s-ar fi dus 

la el și l-ar fi mângâiat, dar el tăcea, și așa ea nu îndrăznea să-l supere, ci se întreba mereu ce o fi 

având soțul ei.” 

                                                                               (Ioan Slavici, Moara cu noroc) 

1.Transcrie din textul dat un cuvânt obţinut prin derivare  şi unul obţinut prin conversiune.    

                                                                                                                                      4 puncte 
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      2.Notează câte un sinonim contextual al cuvintelor atârnau, (va fi)cerând, şi câte un antonim al 

cuvintelor păgubaș., nimeni .                                                                                           4 puncte 

     3.Motivează utilizarea ghilimelelor din fragmentul "Să vedem! își zise el în cele din urmă, voind 

să-și alunge gândurile rele. Deocamdată, e mai bine ca el să-mi fie dator mie."şi a cratimei din 

structura să-mi fie dator  .                                                                                                 4 puncte 

4. Transcrie din textul dat  două cuvinte care conţin diftong şi două cuvinte care conţin hiat. 

.                                                                                                                                          4 puncte 

5. Formulează două idei principale sau secundare care rezultă din fragmentul citat. .      4 puncte 

6. Precizează într-un enunţ motivul pentru care Ghiţă era interesat de prietenia cu Lică.  4 puncte 

      B .Scrie o compunere  de minim 150 de cuvinte în care să motivezi de ce  fragmentul citat 

face parte dintr-o nuvelă. Ai în vedere :- să precizezi 4 trăsături ale nuvelei ;  - să exemplifici  

două trăsături valorificând  textul dat , - să ai un conţinut adecvat cerinţei ,  - să respecţi numărul 

minim de cuvinte precizat. 

                                                                                                                                              16 puncte 

   SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) :  

    Citeste, cu atenție,textul următor: 

 

        „În scrierile tatii regăsesc multe din obiceiurile şi întâmplările din viaţa lui.Farfuriile cu 

dungă conabie din Două loturi au existat cu adevărat la noi în casă la Bucureşti. Mama era foarte 

gospodină şi-şi îmbogăţea averea casnică prin schimburi în natură cu chivuţele. 

         Aveam nouă ani când ne-am mutat la Berlin.De atunci a început să mi se desluşească făptura 

tatălui meu.Începusem să înţeleg că nu era cum erau toţi ceilalţi.Trăiam mult în prejma lui ,căci tat 

stătea mult acasă. Aşa am putut să mă apropii şi eu şi fratele meu de el şi să ne bucurăm de atenţia 

şi îndrumările lui. 

        Îl văd şi acum în cele mai mici amănunte şi în marea lui varietate de aspecte. Nu era prea 

înalt,dar avea un port semeţ ,capul ridicat foarte sus şi o privire care trecea deasupra lucrurilor 

înconjurătoare ,făcându-l să pară şi mai falnic. Avea mâini mici ,de o rară frumuseţe ,care, cu 

gesturi repezi şi expresivitate subliniau cuvântul. Când era voios ,faţa i se lumina de un surâs 

batjocoritor. La mânie, ochii se făceau pătrunzători şi aprigi ,purtători de săgeţi înflăcărate ,pentru 

ca după o clipă să se îmblânzească ,revărsând raze de lumină şi blândeţe. Un surâs trecător , o 

sclipire în coada ochilor, o gură amară sau dispreţuitoare treceau ca fulgerele pe faţa lui 

mişcătoare ,luminată de o minte ageră ,care nu se odihnea niciodată. ” 

                                                ( Ecaterina Logardi , în vol Amintiri despre Caragiale) 

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

1.Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat : 

  - titlul nuvelei la care se referă fiica lui Caragiale ; 

  - locul unde s-a mutat familia.                                                                                          4 puncte 
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2.Scrie numele autoarei şi titlul cărţii din care este extras fragmentul.                              4 puncte 

3.Menţionează genul şi cazul cuvintelor subliniate în textul dat.                                       4 puncte 

4.Precizează funcţia sintactică şi partea de vorbire prin care se exprimă cuvintele subliniate din 

secvenţa  care trecea deasupra lucrurilor înconjurătoare ,făcându-l să pară şi mai falnic 4 puncte 

5.Transcrie două propoziţii subordonate din secvenţa dată menţionând felul lor Începusem să înţeleg 

că nu era cum erau toţi ceilalţi.                                                                                             4 puncte 

       6.Alcătuieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să ai o subordonată predicativă 

introdusă prin conjuncţia să.                                                                                                   4 puncte                                                                                                                               

        B. Alcătuieşte o compunere narativă în care să relatezi o întâmplare petrecută alături de 

o persoană pe care o admiri şi pe care o consideri un model în viaţă pentru tine.  12 puncte 

În compunerea ta trebuie : - să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal ; -să 

prezinţi  două trăsături ale persoanei alese ; -să ai un conţinut adecvat cerinţei ; - să respecţi numărul 

de cuvinte precizat.                                  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2p; coerența 

textului– 2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 3 p; ortografia–3 

p; punctuația– 2 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea– 2 p)  
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                                                                                                                    Anexa 8 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                      Limba şi literatura română  

SB.I B:–GEN EPIC 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

SUBIECTUL I           (40 

de puncte 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

A. ,.Ursu îşi opri goana brusc, printr-o frânare atât de hotărâtă, că era cât pe-aci să se dea de-

a berbeleacul. În faţa lui, pe o bancă retrasă la umbra castanilor, îl priveau cu ochi mari, 

uimiţi, două fete. Una brunetă, aproape palidă, cu cozi lungi atârnându-i pe piept, cu ochi 

visători şi mişcări lente, desprinse parcă din vis; cealaltă blondă, cu părul scurt, tuns 

băieţeşte, cu ochi iscoditori, cu mişcări scurte, sigure, care se vor foarte convingătoare, cu 

ceva aspru în voce şi-n atitudine, spre deosebire de duioşia pe care o emana prietena ei. 

Fiecare părea contrastul celeilalte, aceasta la prima vedere. 

Fata blondă, care răspundea la numele de Lucia, îl cercetă sever  pe mesagerul tăcut: 

- Parcă te-ar fi revărsat un ciclon din mările Japoniei. Ce s-a întâmplat? Ursu îi evită 

privirea. Puţintel stingherit, bolborosi câteva cuvinte: 

- Dan mi-a spus că Victor are, în sfârşit, harta... 

Amândouă fetele tresăriră în acelaşi timp. Maria, fata negricioasă, cu cozi lungi şi 

lucioase, sări sprintenă de pe bancă, dar reverenţa care-i continua mişcarea şi care n-avea 

nici o destinaţie părea lentă, obosită: 

- Harta! Şi cuvântul o trezi din visul de o clipă. Lucia! Îţi dai seama? 

Lucia îşi schimbă dintr-o dată atitudinea. Deveni rigidă, pedantă, ca o profesoară 

nesigură: 

- Ascultaţi-mă o clipă şi nu vă pierdeţi cumpătul. Eu mă voi ocupa de terţiar. Singură 

şi foarte repede îl voi pune la punct. Cuaternarul... Dacă n-aveţi nimic împotrivă... ar 

putea să fie copiat de Dan. 

Nedumerită, Maria încercă un protest: 

- Lucia! Nu înţelegi că... 

- Ba înţeleg foarte limpede. Eu cred că tu nu înţelegi. Îţi pierzi prea repede firea. Uite, 

ca să scap de orice teamă, îţi făgăduiesc c-o să-l ajut eu pe Ursu, dacă va mai fi 

nevoie, bineînţeles. Harta cuaternarului e destul de bine reprodusă în manual. 

Sergiule! N-ai manualul la tine? 

Rostind ultimele cuvinte, Lucia îşi întoarse, cu o mişcare firească, aproape leneşă, 

capul într-o anumită direcţie. Acolo, pe un colţ de bancă, ascuns privirilor de trunchiul 

unui plop nesfârşit, Sergiu citea de zor dintr-o carte sau, aşa cum pricepură imediat cei trei 

cireşari, se prefăcea că e cufundat în lectură. Furios că fusese prea repede descoperit, 

spionul nenorocos se răsti Ia ei. 

- N-am nici un manual şi, chiar dacă aş avea, nu vi l-aş da, tocilarilor. Asta-i! 
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Când silueta lui Sergiu dispăru într-un grup de elevi, Lucia începu să-şi dojenească 

prietenii: 

- Ne-am înţeles de atâtea ori să fim mai atenţi când discutăm despre expediţie. Nu v-

aţi dat seama că Sergiu şi ceilalţi din grupul lui ne urmăresc pas cu pas? Dacă nu 

suntem în stare să ne ferim de nătângii ăştia, atunci mai bine să dăm planul pe faţă 

într-o adunare a clasei. 

Ursu şi Maria îşi plecară privirile ca doi vinovaţi. Mai mult pentru sine, Maria 

întreba în şoaptă: 

Oare a auzit ceva? Eu nu cred... 

Nemulțumirea n-o părăsise încă pe Lucia. Ea avea un principiu cu care se străduia să-i 

obișnuiască şi pe ceilalți: a păstra secretul unui lucru nu înseamnă a învălui acel lucru în 

mister." 

                             (Constantin Chiriță, 

Cireşarii I) 

1. (4p) Extrage din text cate un cuvânt format prin derivare, respectiv prin 

conversiune. 
2. (4p) Explica rolul cratimei in sintagma: ,.într-un". 

3. (4p) Precizează  câte o trăsătură a fiecăreia dintre cele doua fete, aşa  cum apar în 

fragment. ga 

4. (4p) Transformă  în vorbire indirectă prima replică, cea a personajului Lucia. ra 
5. (4p) Rezumă, în maximum 5 rânduri, fragmentul citat. 

6. (4p) Formulează o idee principală/secundară din textul citat. 

 

B. (16 p)   Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să 

demonstrezi apartenenţa la genul epic a textului citat. 

În compunerea ta trebuie: 

- să menționezi patru trăsături ale genului epic; 

- sa prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat; 

- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

SUBIECTUL AL II-LEA          36 puncte 

Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos : 

A. ,.De la începutul secolului XX şi până astăzi, temperatura a tot crescut cu repeziciune. 

În Europa, nu mărul dezastrelor naturale legate de climă s-a dublat în anii '90 în comparaţie 

cu deceniul anterior. Nivelul apei şi mărilor este în creştere - fapt alarmant pentru locuitorii 

zonelor joase, iar calota glaciară s-a redus cu 10% faţă de mijlocul anilor 1960. Pe termen 

lung, schimbările climatice ar putea determina catastrofe majore, cum ar fi reducerea 

rezervelor de hrană şi de apă, ceea ce ar duce la apariţia conflictelor pe glob şi la dispariţia 

multor specii de animale şi de plante sălbatice, incapabile să supravieţuiască la temperaturi 

mai ridicate. Dacă nu acţionăm pentru stoparea climei sau a încălzirii globale, lumea pe 

care o ştim se va schimba, făcând ca viaţa să devină mai grea pentru noi toţi. 
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Sistemele de transport, sistemele energetice, industria producătoare de bunuri de larg 

consum, agricultura - toate acestea emană în atmosferă cantităţi enorme de gaze de seră, care 

duc la schimbarea climei. 

Trebuie să găsim modalităţi de reducere drastică a emisiilor de gaze. Aşadar, vremea devine 

tot mai călduroasă. Chiar e aşa de rău? Da. 

Schimbarea climei înseamnă mai mult decât vacanţe de vară mult mai calde. Ea ar putea 

avea un efect dezastruos asupra Europei şi restului lumii." 

(http:www.economisestepentrutine.ro - Schimbările climatice) 

1. (4p) Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
- procentul reducerii calotei glaciare în prezent; 

- sursele care emană în atmosferă gaze de seră. 

2. (4p) Menţionează efectele pe care schimbările climatice le pot avea pe termen lung. 

3. (4p) Numeşte valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate din următorul enunţ: 
Ea ar putea avea  un efect dezastruos asupra Europei şi restului lumii. 

4. (4p) Numeşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul următor: În Europa. 
numărul dezastrelor naturale legate_ de climă s-a dublat În anii '90 în comparaţie cu 
deceniul anterior. 

5. (4p) Transcrie şi numeşte propoziţia subordonată din fraza: Trebuie să găsim 

modalităţi de reducere drastică a emisiilor de gaze. 

6. (4p) Realizează contragerea propoziţiei subordonate din secvenţa următoare, în partea 

de propoziţie corespunzătoare şi menţionează rezultatul obţinut: lumea pe care o ştim 

se va schimba. 

B. (12p) Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte în care să-ţi exprimi opinia despre 

importanţa protejării mediului în societatea actuală. 

În compunerea ta trebuie: 

- să-ţi exprimi opinia despre importanţa protejării mediului şi despre efectele dăunătoare 

ale schimbărilor climatice; 

- să precizezi două dintre consecinţele pe care schimbările ireversibile ale mediului le poate 

avea asupra vieţii pe pământ; 

- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinței formulate; 

- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economisestepentrutine.ro/
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                                                                                                                             Anexa  9 

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Probă scrisă la 

                                                                      Limba şi literatura română  

SB.I B:–GEN  DRAMATIC 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                       (40 de puncte)  

Citeşte cu atenţie textul:  

Actul I, Scena 7 

IANKE, IONEL, ANA 

ANA (se oprește, zâmbind la Ionel, apoi la Ianke): Papa! 

IANKE (înlemnit): Ce vorbești? Așa o surpriză... așa o surpriză... Ei, asta zău că se poate să-i zici o 

surpriză... (e așa de emoționat, că nu mai poate să mai vorbească.) 

ANA: Ei! Papa... și nu mă săruți? 

IANKE: Să te sărut? Cum să te sărut! Mi-i și rușine să te sărut, așa prost îmbrăcat cum sunt... așa o 

cucoană ca tine... mă duc să mă îmbrac... ca să am curaj... 

ANA: Ei haide, lasă! Acu te iert! Te îmbraci după aceea... Hai, sărută-mă... 

IANKE: Unde-i maică-ta să te vadă...  

ANA (înduioșată): Papa! 

IANKE (lui Ionel): Mă rog, sunt eu așa un dobitoc, sau e frumoasă de-a binelea? 

IONEL: Îi frumoasă de-a binelea, nene Ianke. 

ANA: Vai, Ionel! Înțeleg să-mi facă tata complimente, că nu m-a văzut de doi ani, dar tu... 

IANKE: Ce vorbești? Ce complimente? Astea nu-s complimente... ești așa de frumoasă...  ești mai 

frumoasă decât era maică-ta când eram eu logodit cu ea... 

ANA (înduioșată): Papa!  

IANKE: Frumoasă! Și ea era așa de frumoasă. Nu era alta mai frumoasă ca ea... și-așa un copil am 

eu?... O fată așa frumoasă... Spune! Tu ești a mea? A mea? Chiar a mea? Un ovrei* bătrân și urât ca 

mine are o fată așa de frumoasă? Un biet negustor, care vinde măsline într-o mahala, a făcut așa o 

frumusețe... așa o comoară? 

                                                                   (Victor Ion Popa, Take, Ianke și Cadâr) 

ovrei* - evreu 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: înlemnit, 

înduioșată.                                                                                                                        4 puncte 

2. Construiește un enunț în care cuvântul bătrân din secvența „Un ovrei* bătrân și urât ca mine” 

să aibă valoare morfologică de substantiv.                                                                        4puncte 
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3. Menționează rolul virgulei din secvența: „Îi frumoasă de-a binelea, nene Ianke. ”         

                                                                                                                               4  puncte                                                                                                                    

  4.Transcrie din enunțul „e așa de emoționat, că nu mai poate să mai vorbească.” un cuvânt care 

conține diftong și un cuvânt care conține hiat.                                                               4puncte 

 5Precizează, sub forma unui enunț, modul de expunere prezent în fragmentul citat.   4 puncte 

6.Explică semnificația secvenței „... și-așa un copil am eu?... O fată așa frumoasă... Spune! Tu ești 

a mea? A mea? Chiar a mea? Un ovrei* bătrân și urât ca mine are o fată așa de frumoasă? Un biet 

negustor, care vinde măsline într-o mahala, a făcut așa o frumusețe... așa o comoară?” 4puncte 

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

dramatic a textului dat.                                                      16 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

– să precizezi două trăsături ale genului dramatic; 

– să prezinți detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere folosit; 

– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte. 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                            (36 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul:  

Ultimele sondaje realizate în Statele Unite au relevat faptul că 75% dintre copiii americani 

beau zilnic sucuri bogate în cofeină, de tip cola. În acest context, pediatrii americani au avertizat, 

încă o dată, că sucurile bogate în cofeină sunt asociate cu apariția ADHD-ului, tulburări ale 

somnului, lipsa puterii de concentrare și compromit sănătatea oaselor, din cauza cofeinei conținute.  

Studiile de specialitate au arătat că micuții care beau băuturi de tip cola, de cel puțin două ori 

pe zi, au oasele fragile. Se pare că unul dintre motive este faptul că aceste băuturi înlocuiesc 

consumul de lapte sau sucuri naturale, lichide esențiale pentru buna dezvoltare a copiilor. Un alt 

motiv ar fi conținutul ridicat de cofeină. 

Potrivit nutriționiștilor, un litru de băutură de tip cola este echivalent cu 100 - 110 grame de 

zahăr alb, cantitate exagerată pentru organismul unui copil. 

 

„Ai grijă ce-i dai copilului să bea!”, în revista Reader’s Digest 

 

A.Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:  

− tipul de suc care conține cofeină; 

− cantitatea de zahăr care se găsește într-un litru de băutură de tip cola.                               4 puncte 

2. Formulează un enunț în care să precizezi efectele negative ale consumului de sucuri bogate în 

cofeină, enumerate în text.                                                                                                      4 puncte                                                                                                                                            

3. Scrie valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text.                    4puncte 

                

4. Precizează funcția sintactică și cazul pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în următorul enunț:  
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   ,, Studiile de specialitate au arătat că micuții care beau băuturi de tip cola, de cel puțin două ori 

pe zi, au oasele fragile.”                                                                                                          4puncte 

 

5. Transcrie din fraza următoare două propoziții subordonate, precizând felul fiecărei propoziții:                                     

    „Se pare că unul dintre motive este faptul că aceste băuturi înlocuiesc consumul de lapte sau 

sucuri naturale, lichide esențiale pentru buna dezvoltare a copiilor.”                                     4puncte 

    

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

completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că.                                           4puncte 

                                        

B. Redactează o compunere narativă de 150 – 300 de cuvinte cu titlul „O faptă bună” în 

care să prezinți o întâmplare despre o faptă bună pe care ai făcut-o.                 12 puncte                                                        

În compunerea ta, trebuie:  

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                                         6puncte                                     

-să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;                                                   2puncte                                                                                 

- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;                                                2puncte     

                            

- să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.                                                                          2puncte                                                                  

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2p; 

Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 
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                                                                                                                      Anexa 10 

 EVALUARE  NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A  

Proba scrisă la 

Limba și literatura română 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

•  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 obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

A.  

1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate (de exemplu: înlemnit – înmărmurit, încremenit; înduioșată – emoționată)                    

2x2p=4 puncte 

2. construirea corectă a enunțului în care cuvântul bătrân este substantiv (de exemplu:  Bătrânul 

acela este bunicul meu.)   4puncte                                                                                                                     

3.menționarea rolului virgulei în secvența dată (de exemplu: izolează un substantiv în vocativ de 

restul comunicării )  4puncte                                                                                                                     

 4 puncte 

4. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a celor două cuvintelor, din enunțul dat (de exemplu: 

cuvânt care conține diftong: e [ie], mai, poate, vorbească; cuvânt care conține hiat: emoționat)                                  

                                                                                                                                     2x2p=4 puncte 

 5.precizarea, sub forma unui enunț, a modului de expunere, prezent în textul dat (de exemplu: 

Modul de expunere prezent în textul citat este dialogul.)  - 4 p / precizarea modului de expunere , 

fără a formula un enunț – 2 p                                                                                                        

  4 puncte 

6. prezentarea adecvată a semnificației secvenței - 4 p./ prezentarea parțial adecvată a semnificației 

secvenței date -  2p./ încercare de prezentare a semnificației secvenței date - 1 p           4 puncte 

 

B. 

– câte 2 puncte  pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului dramatic .  2x2p=4 puncte                                             

– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului dramatic, 

valorificând textul dat                                                                                             2x4p=8 puncte 

 

(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului dramatic se acordă astfel: 

• prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii - 4 p. 

• prezentare superficială a trăsăturii/ schematism - 2 p.) 

-  respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut.                                        2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                             2 puncte 

 

 SUBIECTUL al II-lea                                                                                            (36 de puncte) 
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A.                     

1.    câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunțuri cerute (de 

exemplu:   

Tipul de suc care conține cofeină este cola.; Cantitatea de zahăr care se găsește într-un litru de 

băutură de tip cola este de 100 – 110 grame.)                                                                               

2x2p=4 puncte 

2. -  formularea corectă a unui enunț în care sunt prezentate efectele negative ale consumului de 

sucuri ce conțin cofeină – 4p. (de exemplu : Efectele negative ale consumului de sucuri bogate în  

cofeină sunt  apariția ADHD-ului, tulburări ale somnului, lipsa puterii de concentrare și 

compromiterea sănătății oaselor.);                                                                                        4puncte                                     

     - transcrierea efectelor negative ale consumului de sucuri ce conțin cofeină – 2 p.       

3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei valori morfologice (beau -  verb predicative;  sănătatea – 

substantiv  comun;  alt – adjective pronominal nehotărât; de -  prepoziție simplă)         4x1p=4 

puncte                                     

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcții sintactice ( studiile – subiect simplu; oasele – 

complement direct)                                                                                                           2x1p=2 

puncte 

 - câte 1 punct pentru menționarea fiecărui caz (studiile –  nominativ; oasele – acuzativ)                              

                                                                                                                                          2x1p=2 

puncte 

Notă: Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

5. – câte 1 punct pentru transcrierea celor două subordonate („că unul dintre motive este faptul”; „că 

aceste băuturi înlocuiesc consumul de lapte sau sucuri naturale, lichide esențiale pentru buna 

dezvoltare a copiilor. ” )                                                                                       2x1p=2 puncte 

-  câte 1 punct pentru precizarea felului subordonatelor („că unul dintre motive este faptul” – 

propoziție subordonată subiectivă; „că aceste băuturi înlocuiesc consumul de lapte sau sucuri 

naturale, lichide esențiale pentru buna dezvoltare a copiilor. ” – propoziție subordonată atributivă).  

                                                                                                                              2x1p=2 puncte 

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată 

completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că.                                 4 puncte                                                                                                  

– 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziții, în care să existe o propoziție 

subordonată completivă direct; 

– 3 puncte pentru construirea corectă a propoziției subordonate indicate introduse prin conjuncția 

subordonatoare că.  

 

B. 

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 6p./ relatarea unei 

întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 3p.                                          

                                                                                                                                           6 puncte 

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     2x1p=2 puncte 

– adecvarea conţinutului la cerinţă 2p./ adecvarea parțială a conţinutului la cerință 1p.          

                                                                                                                                               2 puncte 

-  respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte .                                                    

                                                                                                                                                2 puncte                                                                      
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Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziție: câte 1 punct pentru fiecare compunere                                      

                                                                                                                                   2x1p= 2 puncte                                                                                           

– coerența ideilor:  câte 1 punct pentru fiecare compunere                                           

                                                                                                                                    2x1p= 2 puncte 

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p. /adecvarea parțială 1 p.    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             - 2 puncte 

– ortografia (0 erori – 3 p./ 1-2 erori – 2 p./ 3 -4 erori – 1 p./ 5 sau mai multe erori – 0 p.)     

                                                                                                                                                3 puncte 

– punctuația (0 erori – 3 p./ 1-2 erori – 12p./ 3 -4 erori – 1 p./ 5 sau mai multe erori – 0 p)    

                                                                                                                                                 3 puncte 

– așezarea corectă a textului în pagină                                                                                      

                                                                                                                                                    1 punct 

– lizibilitatea                                                                                                                               1 punct 
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