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EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII�A 
Anul �colar 2012�2013 

Limba �i literatura română 
 Model 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
 
Cite�te, cu atenŃie, textul: 
 

Totu�i alb în jur cât vezi 
Noi podoabe pomi�ncarcă 
�i vibrează sub zăpezi 
Satele�adormite parcă. 
Doamna Iarnă�n goană trece 
În cale!ti de vijelii –  
Se turtesc pe geamul rece 
Nasuri cârne !i hazlii. 
Prin odăi miroase�a pâine, 
A fum cald !i amărui 
ZgreapŃănă la u!ă�un câine 
Să�!i primească partea lui ... 
Tata iese să mai pună  
Apă !i nutreŃ la vacă; 
Vine nins cu�n fel de brumă 
�i�n mustăŃi cu promoroacă. 
Iar bunicul desfă!oară 
Basme pline de urgie, 
Basme care te�nfioară 
Despre vremi de�odinioară, 
Vremi ce�n veci n�au să mai fie. 
 

(Nicolae Labi�, Iarna) 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinŃele de mai jos: 
 
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: adormite, rece, 
vine.             6 puncte 
2. Explică rolul cratimei în secvenŃa de�odinioară.       6 puncte 
3. Selectează un epitet �i o personificare din fragmentul dat.     6 puncte 
4. Transcrie un vers care conŃine o imagine vizuală �i un vers care conŃine o imagine olfactivă. 
            6 puncte 
5. Prezintă, în 30.50 de cuvinte (3.5 rânduri), semnificaŃia versurilor: Iar bunicul desfă!oară / 
Basme pline de urgie, / Basme care te�nfioară / Despre vremi de�odinioară, / Vremi ce�n veci     
n�au să mai fie.           6 puncte 
 
B. Redactează o compunere de 150.250 de cuvinte (15.25 rânduri), în care să.Ńi exprimi opinia 
despre semnificaŃia titlului poeziei Iarna de Nicolae Labi�.             12 puncte 
În compunerea ta, trebuie: 
– să formulezi o opinie despre semnificaŃia titlului; 
– să.Ńi susŃii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; 
– să ai un conŃinut adecvat cerinŃei;  
– să respecŃi limitele de spaŃiu indicate. 
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SUBIECTUL al II�lea (36 de puncte) 
 
Cite�te, cu atenŃie, textul: 
 

Dincolo de miturile* care o înconjoară !i de domnitorii care i�au decis soarta, Poienari 
impresionează, în primul rând, prin amplasare. Situată la 850 de metri altitudine, în vârful   
Muntelui Cetatea, a fost odinioară „un cuib de vulturi”, locuit de soldaŃi curajo!i, asigurând un ultim 
refugiu în calea du!manilor, care cu greu ar fi putut urca până aici. Turi!tii trebuie să depună un 
efort susŃinut ca să treacă de cele aproape 1.500 de trepte până la cetate. Scările au fost 
amenajate destul de recent, între anii 1969 !i 1972, când ruinele au fost parŃial restaurate !i 
incluse în circuitul turistic. Tot atunci a fost construită !i o căsuŃă în stil arge!ean, la intrarea în 
cetate, unde se află o expoziŃie despre istoria acestor locuri. De aici puteŃi cumpăra biletele de 
intrare !i, de asemenea, câteva suveniruri modeste. 

După ce vă trageŃi sufletul, la finalul urcu!ului anevoios, trebuie să recunoa!teŃi tenacitatea 
celor care au construit cetatea; de asemenea, merită să�l priviŃi cu admiraŃie pe paznicul care urcă 
!i coboară zilnic cele 1.500 de trepte. 

 (Roxana Ruscior, Cetatea Poienari – Cuibul de vulturi din Făgăra�,  
în revista Terra Magazin) 

 
*mit, s.n. – poveste, legendă, basm 
 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinŃele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunŃ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 
– prin ce impresionează Cetatea Poienari;  
– în ce stil este construită căsuŃa care se află la intrarea în cetate.       4 puncte 
2. Scrie titlul articolului din care este extras fragmentul �i denumirea publicaŃiei în care acesta a 
apărut.               4 puncte 
3. MenŃionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenŃa: Dincolo de 
miturile care o înconjoară !i de domnitorii care i�au decis soarta, Poienari impresionează, în primul 
rând, prin amplasare.             4 puncte 
4. Precizează funcŃia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenŃa: [...] merită să�l priviŃi cu 
admiraŃie pe paznicul care urcă !i coboară zilnic cele 1.500 de trepte.      4 puncte 
5. Transcrie două propoziŃii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: 
După ce vă trageŃi sufletul, la finalul urcu!ului anevoios, trebuie să recunoa!teŃi tenacitatea celor 
care au construit cetatea.             4 puncte 
6. Construie�te o frază alcătuită din două propoziŃii în care să existe o propoziŃie subordonată 
completivă indirectă, introdusă prin conjuncŃia să.         4 puncte 
 
B. Redactează o scurtă naraŃiune de 80.150 de cuvinte (10.15 rânduri), în care să prezinŃi o 
întâmplare din timpul unei vizite imaginare la cetatea Poienari.     12 puncte 
În compunerea ta, trebuie: 
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 
– să precizezi două elemente ale contextului spaŃio.temporal; 
– să ai un conŃinut adecvat cerinŃei; 
– să respecŃi limitele de spaŃiu indicate. 
 
 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinŃelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziŃiei – 1 p; coerenŃa 
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul �i vocabularul adecvate conŃinutului – 2 p; ortografia – 3 p; 
punctuaŃia – 2 p; a�ezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 


