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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
 

Anul şcolar 2014-2015 
 

Probă scris ă 
Limba şi literatura român ă 

Varianta 4 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

III 
 

GENOVEVA: Eu ți-am cerut o haină de blană și tu mi-ai adus un frumos buchet de gladiole. Ești 
foarte meschin* […] … 
MAXIMILIAN: Și tu vorbești așa? Ce poate fi mai minunat decât florile? Tu, care mi-ai spus că nu 
poți merge cu mine la concert, că te compromit, că n-am cultura necesară pentru a-l înțelege pe 
Wagner … 
GENOVEVA: Incultura unui bărbat se poate ierta, dar meschinăria niciodată … Te rog să privești 
adevărul în față, Maxi. Maxi, nu te mai iubesc, Maxi. 
MAXIMILIAN: Ce-ai spus? 
GENOVEVA: Ce-ai auzit! 
MAXIMILIAN: Ai curajul să repeți? Ai puterea s-o mai spui încă o dată? 
GENOVEVA: Am. Nu te mai iubesc. 
MAXIMILIAN: Acesta e sfârșitul? 
GENOVEVA: Da. Acesta e sfârșitul. 
MAXIMILIAN: Nu se mai poate face nimic? 
GENOVEVA: Nimic. Acesta e sfârșitul. Te-am iubit ca o nebună, dar acum ești un străin pentru mine. 
MAXIMILIAN: Deci e adevărat că nu mă mai iubești … 
GENOVEVA: Da. E adevărat. 
MAXIMILIAN: Îți retragi jurămintele de credință veșnică? 
GENOVEVA: Cu cea mai mare plăcere. 
MAXIMILIAN (cade în genunchi, îi sărută mâinile): Deci, e adevărat că nu mă mai iubești? 
Speranțele mele s-au adeverit. Deci, e adevărat că nu-ți mai spun nimic. Doamne, Dumnezeule, ce 
fericit sunt, ce povară mi-ai luat de pe suflet. Credeai că mi-ai dat lovitura? Era lovitura de care 
aveam nevoie, ca să merg mai departe cu sufletul curat. 
GENOVEVA: Nu te mai iubesc. Sunt fericită și eu, la rândul meu. Mă simt liberă ca pasărea cerului. 
MAXIMILIAN: Ura! Ura! Am scăpat de iubire. Ura! Ura! Am scăpat de iubire! 
 

(Teodor Mazilu, Nu vrem să fim fericiți) 
*meschin adj. preocupat de lucruri mărunte; lipsit de generozitate 
 

A. Scrie r ăspunsul pentru fiecare dintre cerin ţele de mai jos:  
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: a înțelege, 
sfârșitul, veșnică. 6 puncte  
2. Explică rolul cratimei din secvența Ce-ai spus?  6 puncte  
3. Transcrie, din textul dat, un epitet și o comparație.  6 puncte 
4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 6 puncte  
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței: 
GENOVEVA: Nu te mai iubesc. Sunt fericită și eu, la rândul meu. Mă simt liberă ca pasărea 
cerului. 
MAXIMILIAN: Ura! Ura! Am scăpat de iubire. Ura! Ura! Am scăpat de iubire! 6 puncte  
 

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să motivezi apartenența textului dat la 
genul dramatic.  12 puncte  
 

În compunerea ta, trebuie: 
– să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;  
– să ilustrezi două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat;  
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;  
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 
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SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
 

Citeşte urm ătorul text: 
 

Una dintre cele mai spectaculoase atracții geologice ale României, „Grădina Zmeilor” din 
județul Sălaj, este unul dintre puținele obiective ce merită vizitat anual. Aceasta pentru că aspectul 
grandioaselor formațiuni stâncoase diferă de la un an la altul. […] 

„Grădina Zmeilor” este situată la aproximativ 35 de kilometri de Zalău, în imediata 
apropiere a satului Gâlgăul Almașului. Se spune că este locul în care, odinioară, zmeii locuiau în 
comuniune cu oamenii obișnuiți, iar grandoarea și diversitatea formelor pe care le au stâncile de 
aici îndreaptă cu siguranță gândurile privitorilor spre vremurile de basm sau spre cele ale 
legendelor grecești. […] 

Din fericire, „Grădina Zmeilor” este printre puținele atracții turistice ale României ușor 
accesibile vizitatorilor. De aproape 15 ani, acest loc a fost declarat rezervație naturală, fiind 
amenajate și o serie de poteci pe suprafața celor trei hectare ale complexului, iar aici se poate 
ajunge lejer de pe șoseaua ce leagă Zalăul de Cluj-Napoca, respectiv drumul E81. 

(Ovidiu Mortan, Avem și noi Meteora noastră,  
 www.voceatransilvaniei.ro ) 

 
A. Scrie r ăspunsul pentru fiecare dintre cerin ţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– motivul pentru care „Grădina Zmeilor” merită vizitată anual; 
– locul unde este situată „Grădina Zmeilor”. 4 puncte 
2. Scrie numele autorului şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat.  4 puncte  
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa Una dintre 
cele mai spectaculoase atracții geologice ale României, „Grădina Zmeilor” din județul Sălaj, este 
unul dintre puținele obiective ce merită vizitat anual.  4 puncte  
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa Din fericire, „Grădina Zmeilor” 
este printre puținele atracții turistice ale României, ușor accesibile vizitatorilor. 4 puncte  
5. Transcrie două propoziții subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Se spune 
că este locul în care, odinioară, zmeii locuiau în comuniune cu oamenii obișnuiți.  4 puncte  

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie completivă 
directă, introdusă prin pronumele relativ ce.  4 puncte  

 

B. Redactează, în 80 – 150 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau 
imaginară petrecută în timpul unei excursii.  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 12 puncte pentru redactarea întregii lucr ări  (unitatea compoziţiei – 1  p.; coerenţa 
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; 
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.) 


