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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 

Limba și literatura română 

Anul școlar 2019 – 2020 

 

Testul 5 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

 Timpul de lucru efectiv este de două ore.  

 

SUBIECTUL I                   (40 de puncte) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 

Ce zarvă e în lumea porumbilor în zori,  

Si câtă bucurie în jurul casei voastre: 

Priveşte, vin păunii cu crestele albastre 

Şi cozile învoalte ca un ghiveci de flori. 

 

Şi-n urma lor, curate şi lucii ca zăpada,  

Păşind pe cărăruia cu albe romaniţe,  

Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe,  

Că de-atât alb, deodată s-a-nveselit ograda. 

 

Şi s-a trezit măgarul zbierând duios la soare,  

Vroind să spună parcă ce vede şi-nţelege; 

Dar trist îşi pleacă fruntea ca Midas, vechiul rege,  

Văzând albastra-i umbră culcată la picioare.  

(D. Anghel – Pastel) 

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

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.   4 puncte 

2. Explică modul de formare a termenilor voastre (Și câtă bucurie în jurul casei voastre) și 

păunițe (Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe).       4 puncte 

3. Explică rolul cratimei în secvenţa: şi-nţelege.        4 puncte 

4. Selectează două figuri de stil diferite din poezia dată şi numeşte-le.     4 puncte 

5. Menţionează două caracteristici ale genului liric prezente în text.     4 puncte 

6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe,/ 

Că de-atât alb, deodată s-a-nveselit ograda.        4 puncte 

B. Redactează o compunere în care să argumentezi faptul că fragmentul citat se încadrează în 

specia pastel.               16 puncte 

În compunerea ta trebuie: 

- să precizezi patru caracteristici ale speciei pastel, identificate în fragmentul citat; 

- să ilustrezi două dintre aceste caracteristici, pe baza textului citat; 

- să ai un conţinut şi un stil adecvate cerinţei date; 

- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte. 
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SUBIECTUL AL II-LEA            (36 de puncte) 

Citeşte, cu atenţie, textul: 

Midas a fost regele Frigiei (ţară din Asia Mică) şi faima lui provine din două legende 

mitologice. 

Prima legendă pretinde că zeul Dionysos (Bacchus), spre a-i răsplăti ospitalitatea, i-a 

făgăduit să-i îndeplinească orice dorinţă. Lacom de avere, Midas a cerut ca tot ce va atinge, să se 

preschimbe în aur. Fericirea i-a fost de scurtă durată, deoarece mâncarea, de îndată ce o atingea 

cu mâna, se prefăcea şi ea în aur. Hulpavul rege ar fi murit de inaniţie, privind munţii lui de aur, 

dacă Dionysos nu l-ar fi iertat până la urmă. 

Această poveste a dat naştere unei expresii. Se spune despre oamenii care reuşesc în toate 

împrejurările, că „pe ce pun mâna, se face aur!” 

A doua legendă istoriseşte că prietenul lui Midas era zeul Pan care se lăuda că fluierul său 

de soc scoate sunete mai fermecătoare decât lira lui Apollo. Provocat la o întrecere, Apollo a 

acceptat nu numai disputa, ci şi arbitrajul lui Midas, care a dat câştig de cauză lui Pan. Ca să-i 

pedepsească nepriceperea şi lipsa de gust, Apollo a făcut să-i crească lui Midas o pereche de 

urechi de măgar, emblemă a prostiei. Cuprins de ruşine, şi le-a ascuns sub o scufie, pe care o purta 

în permanenţă. Nu aflase decât sclavul care venea să-l tundă. Oprit, sub ameninţarea pedepsei cu 

moartea să dezvăluie secretul, frizerul, neputându-se totuşi stăpâni, a făcut o gaură în pământ şi a 

şoptit acolo: „Regele Midas are urechi de măgar”. O trestie a auzit şi, pe aripile vântului, a 

răspândit pretutindeni taina regelui. 

Această a doua poveste serveşte spre a caracteriza ignoranţa şi incompetenţa celor care se 

grăbesc să dea sentinţe în materie de artă şi, prin extensiune, în orice altă materie. 

        (Legenda lui Midas pe http://istoriiregasite.wordpress.com/) 

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

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

– ce a cerut Midas de la zeul Dionysos; 

– cine a răspândit taina regelui.          4 puncte 

2. Scrie titlul articolului şi sursa din care a fost preluat.           4 puncte 

3. Menţionează conjugarea și modul pentru verbele subliniate din secvenţa: Hulpavul rege ar fi 

murit de inaniţie, privind munţii lui de aur, dacă Dionysos nu l-ar fi iertat până la urmă.   4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa, menţionând partea de vorbire 

prin care se exprimă: Această a doua poveste serveşte spre a caracteriza ignoranţa şi incompetenţa 

celor care se grăbesc să dea sentinţe în materie de artă şi, prin extensiune, în orice altă materie. 

4 puncte 

5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din frazele următoare, precizând şi felul acestora: 

Se știe că problema regelui Midas era că tot ce atingea se prefăcea în aur.                4 puncte 

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

completivă directă introdusă prin conjuncţia subordonatoare să.                              4 puncte 

 

B. Redactează o scurtă naraţiune de 80-150 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare petrecută în 

timpul unei vizite la un muzeu.                12 puncte 

În compunerea ta trebuie: 

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

- să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal; 

- să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

-  să respecţi limitele de spaţiu indicate. 
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 a 

textului în pagină, lizibilitate – 2 p.). 

http://istoriiregasite.wordpress.com/

