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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A 
Anul școlar 2019 – 2020 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura română 

 
 Testul 9 

• 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:  
 

Stai singură-n grădină 
Și dragostea ți-o cânți, 
Și-atâta ți-i de bine,  
Că parcă te-nspăimânți...  
 

Lași cântecul, și iară  
Pierdută-n gânduri cazi... 
N-a fost nicicând sub ceruri 
Seninul care-i azi. 
 

I-atâta primăvară 
În mugurii din tei, 
Și-au înflorit ast-noapte 
Atâția stânjenei...  
 

Și iar începi un cântec 
Duios, încetinel...  
 

O, nu-ți întinde mâna 
Spre bietul stânjenel!...  
 

O, nu-ți întinde mâna 
Să rupi o floare, când 
I-atâta duioșie 
În farmecul din gând!... 
 

Căci vraja asta care 
Plutește-n tot ce vezi, 
De parcă firea-ntreagă 
Te-ndeamnă să visezi, –  
 

O simte ca și tine 
Plăpândul stânjenel, 
Și cine știe dacă 
N-o fi visând și el!... 
 

Elena Farago, În grădină 
 

 

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: te-nspăimânți, 
plăpândul. 4 puncte 
2. Menționează rolul semnului exclamării din versurile: „O, nu-ți întinde mâna / Spre bietul stânjenel !”. 

 4 puncte  
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: N-a fost nicicând sub ceruri și Atâția 
stânjenei...  4 puncte 
4. Selectează două cuvinte care conțin diftong din strofa a treia.  4 puncte 
5. Precizează măsura primelor două versuri din poezie. 4 puncte 
6. Transcrie două figuri de stil diferite, precizând felul lor.  4 puncte 
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B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, o compunere în care să-ţi exprimi opinia 
privind mesajul textului dat. 16 puncte 
 
În compunerea ta, trebuie: 
‒ să formulezi o opinie privind mesajul textului dat; 
‒ să susţii opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat; 
‒ să ai un conţinut adecvat cerinţei; 
‒ să te încadrezi în numărul de cuvinte indicat. 
 

SUBIECTUL al II-lea 36 de puncte 
 

Citeşte următorul text: 
 

Uriașele grădini din Babilon, cunoscute și sub numele de „grădinile suspendate ale Semiramidei”, 
au existat pe teritoriul vechiului Imperiu Babilonian, în prezent îngropat sub dune.  

Potrivit istoricilor, datarea și motivul pentru care au apărut Grădinile suspendate sunt diferite. Pe 
de-o parte, se consideră că Nabucodonosor al II-lea, regele Imperiului Babilonian, le-ar fi construit pentru 
una dintre soțiile sale, Amytis sau Amuhea. Pe de altă parte, în legendele grecești, se speculează că ar 
fi apărut încă din timpul regelui Ninus, întemeietorul orașelor Ninive și Babilon, pentru soția sa, 
Semiramida. 

Istoricul Diodor din Sicilia susținea că grădinile ocupau o suprafață de 15 000 de metri pătrați și 
se ridicau în patru terase până la 77 de metri. Pe terase, erau plantați arbori din mai multe specii și udați 
cu ajutorul unor mașini hidraulice care urcau apa din râul Eufrat la diferitele niveluri. Pe sub rădăcinile 
plantelor, se aflau canale care umezeau neîncetat pământul. Datorită posibilității întreținerii unei continue 
umidități, pe terase au putut să crească nu numai flori, ci și anumite specii de tamarix, palmieri și altele.  

Sub terase, erau amenajate galerii și camere pentru familia regală, în care intra lumina dintr-o 
singură parte, în așa fel încât galeriile și camerele de la un anumit nivel aveau în față priveliștea unei 
grădini.  

Pentru popoarele orientale din Antichitate, noțiunea de grădină era legată de ideea supremei 
fericiri omenești, considerând grădinile „raiuri pe pământ”. 

 

Corina Zorzor, Minunile lumii, www.adevărul.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: 
– suprafața pe care o ocupau grădinile, conform istoricului Diodor din Sicilia; 
– numele soției regelui Ninus. 4 puncte 
2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul dat.  4 puncte 
3. Menţionează numărul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat.  4 puncte 
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă:  
Pe terase, erau plantați arbori din mai multe specii. 4 puncte 
5. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora: Pe de altă parte, în legendele 
grecești, se speculează că ar fi apărut încă din timpul regelui Ninus, întemeietorul orașelor Ninive și 
Babilon, pentru soția sa, Semiramida. 4 puncte 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată completivă 
directă, având ca termen regent verbul a considera. 4 puncte 
 

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută 
într-o grădină.  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). 


