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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 

Limba și literatura română 

Anul școlar 2019 – 2020 

Testul 1  
 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:  

 

 (...) Împăratul avea o fată frumoasă ca un luceafăr, încât la soare te puteai uita, dar la ea ba, şi 

dorea s-o căsătorească cu un fecior de împărat vrednic de ea. El o iubea ca ochii din cap şi voia s-o vază cu 

mult mai mare şi mai puternică ca dânsul; de aceea toţi feciorii de boieri ai împărăţiei sale, care-şi 

ridicaseră ochii până la dânsa şi îndrăzniseră s-o ceară de la tată-său de soţie, plecaseră cu nasul în jos şi 

fără de nicio ispravă, căci tată-său voia s-o vază lucru mare. 

 Cei doi fraţi duşmani ştiau aceasta şi se hotărâră într-o zi ca să aţâţe pe împăratul împotriva 

fratelui lor chiar prin fiica lui. Mai întâi se cercară prin laude şi cuvinte înfierbântătoare să aţâţe în inima 

lui dragoste pentru fată şi să-i dea fel de fel de nădejdi îndemnătoare, şi văzând că băiatul îşi cunoştea 

lungul nasului şi nu se întindea mai mult decât îi era pătura, se duseră la împărat şi-i ziseră: 

 Împărate, măria ta, marele vornic s-a îndrăgostit de fata măriei tale.  

 Cum se poate? strigă împăratul, spumegând de mânie; a îndrăznit mocofanul să-şi ridice 

ochii până la o fată de împărat care n-a găsit de potriva ei pe cei mai de neam şi mai bogaţi feciori de 

boieri? 

 Da, măria ta, ba încă s-a lăudat că dacă i-ai da-o, ţi-ar aduce chiar pe zmeul legat cobză  

şi băgat într-un buriu*. 

  S-a lăudat el cu una ca aceasta? striga împăratul cuprins de mirare. 

 Da, măria ta. 

 Bine, fie, primesc; să-mi aducă zmeul închis într-un buriu şi-i dau pe fie-mea de nevastă. 

 Bietul vornic, auzind din gura împăratului porunca d-a se duce să-şi împlinească astă laudă, căzu la 

picioarele lui şi-i strigă:  

 Nu-ţi face păcat cu mine, slăvite împărate, nu mă da pierzării degeaba, căci cu nimic nu 

sunt vinovat. Niciodată n-am îndrăznit să-mi ridic ochii până la luceafărul ceresc ce se numeşte fiica măriei 

tale, niciodată n-am îndrăznit să rostesc o asemenea laudă, ci alţii au făcut-o pentru mine, dar nu ca să mă 

crească, ci ca să mă prăpădească. (...) 

                                                                                                                      (***, Cei trei fraţi şi zmeul) 
*buriu, s. n. (înv. şi reg.) – butoiaş cu capacitatea de peste 100 l, în care, în gospodăriile ţărăneşti, se păstrează de 

obicei ţuica.  

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.  
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: un fecior, duşmani.         

                                                                                                                                                        4 puncte 

2. Menţionează rolul virgulei în secvența: Nu-ţi face păcat cu mine, slăvite împărate, nu mă da pierzării 

degeaba (...).                                                                                                                                   4 puncte  

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: de aceea toţi feciorii de boieri ai 

împărăţiei sale, care-şi ridicaseră ochii până la dânsa şi îndrăzniseră s-o ceară de la tată-său de soţie (...). 

                                                                                                                                                   4 puncte 

 4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Tot p-atunci s-afla în partea locului un crai cu 

doi feciori frumoși.                                                                                                                      4 puncte  

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

6. Precizează, într-un enunț, în ce constă proba formulată de împărat pentru marele vornic.       4 puncte 

 

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

literară basm popular a textului dat.                                                                                           16 puncte 

 În compunerea ta, trebuie:  

‒ să precizezi patru trăsături ale basmului popular;  

‒ să prezinți detaliat două trăsături ale basmului popular, valorificând fragmentul dat;  

‒ să ai un conținut adecvat cerinței;  

‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.  
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                   36 de puncte  

Citeşte următorul text:  

 

Perlă a artei musulmane în India şi una dintre cele mai cunoscute siluete ale arhitecturii mondiale, 

Taj Mahal-ul este, chiar dacă nu toate listele oficiale consemnează această realitate, una dintre cele 7 

minuni noi ale lumii. Cunoscut mai ales datorită impozantului mausoleu din marmură albă, complexul de la 

Agra este mândria şi simbolul Indiei, fiind, totodată, una dintre cele mai admirate capodopere ale 

patrimoniului mondial. 

 Deşi mausoleul principal, cu inconfundabila sa cupolă de marmură şi cele patru turnuri care o 

străjuiesc, reprezintă cea mai importantă piesă a complexului arhitectural din apropierea oraşului indian 

Agra (situat la 200 km sud de capitala New Delhi), este bine de ştiut că acesta este doar unul dintre 

elementele unui ansamblu unic în lume! El este, în fapt, materializarea iubirii nemăsurate a suveranului 

mogul Shah Jahan pentru soţia sa Mumtaz. Aşa cum spunea poetul englez Edwin Arnold, Taj Mahal-ul „nu 

este un monument de arhitectură, ci este dragostea unui împărat încrustată în marmură”! Astăzi, la 360 de 

ani de la edificarea sa (construcţia monumentului a durat 22 de ani, între 1631 şi 1653), se poate spune fără 

niciun dubiu că Taj Mahal-ul este cel mai frumos şi mai bine păstrat mormânt din lume! 

 Situat chiar pe malul râului Yamuna, care străbate fosta capitală a Imperiului Mogul, Agra, 

complexul arhitectural de la Taj Mahal cuprinde, alături de Mausoleul-mormânt, în care se găseşte sicriul 

împărătesei Mumtaz Mahal, încrustat cu pietre preţioase, o moschee (Masjid), o aşa-numită „casă de 

oaspeţi” (Mehmankhana), care este, în fapt, o a doua moschee simetrică cu prima, patru grădini (Char 

bagh), de asemenea plasate simetric în raport cu două axe perpendiculare, şi Marea Poartă. Toate 

elementele complexului sunt atât de perfect ordonate, proporţiile şi siluetele sunt atât de inspirat conturate, 

încât se spune că, odată ce păşeşti dincolo de Marea Poartă, părăseşti haosul şi descoperi adevărata 

dimensiune a ordinii, a armoniei şi a liniştii interioare. 

          (Simona Dobrescu, Taj Mahal – armonia supremă, în revista Terra Magazin, mai, 2013) 

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat: 

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

– perioada în care a fost construit monumentul; 

– elementele care compun complexul arhitectural de la Taj Mahal.                                            4 puncte                                        

2. Scrie denumirea publicaţiei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat.                 4 puncte 

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

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

este, în fapt, materializarea iubirii nemăsurate a suveranului mogul Shah Jahan pentru soţia sa Mumtaz. 

                                                                                                                                                   4 puncte  
5. Transcrie două propoziţii subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Toate elementele 

complexului sunt atât de perfect ordonate, proporţiile şi siluetele sunt atât de inspirat conturate, încât se 

spune că, odată ce păşeşti dincolo de Marea Poartă, părăseşti haosul şi descoperi adevărata dimensiune a 

ordinii, a armoniei şi a liniştii interioare.                                                                                   4 puncte  

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

introdusă prin adverbul relativ când.                                                                                                 4 puncte  

 

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută la un 

obiectiv turistic.                                                                                                                              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). 

 


