
 

 

                     SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

                                                                 19 februarie 2013 

                                                                      Proba scrisă 

                                                           Limba şi literatura română   

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

Subiectul I_                                                                                                                                (42 de puncte)_                                                                                                                   
Citeşte, cu atenţie, textul următor: 
 Când ies de dimineaţă din casă, o trăsură din trap mare intră pe strada mea; în trăsură, madam 

Caliopi Georgescu, o bună prietină. O salut respectos. Cum mă vede, opreşte trăsura, înfigând cu putere 

vârful umbreluţei în spinarea birjarului. 
 — Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiându-mă. 
 — La dumneata veneam! răspunde cucoana emoţionată. 
 — La mine? 
 — Da... Te rog să nu mă laşi! 
  Să nu mă laşi! Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical... La nevoie se arată amiciţia: să vedem 

cât ne eşti de prietin! 
 — Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot... 
 — Poţi!... să nu zici că nu poţi!... ştiu că poţi!... trebuie să poţi! 
 — În sfârşit, ce e? de ce e vorba? 
 — Dumneata cunoşti pe... Ştiu că-l cunoşti! 
 — Pe cine? 
 — Ţi-este prietin... ştiu că ţi-e prietin! să nu zici că nu ţi-e prietin!... 
 — Cine? 
 — Popescu, profesorul de filosofie. 
 — Suntem cunoscuţi, ce e drept; dar chiar aşa buni prietini, nu pot să zic. 
 — Las' că ştiu eu... 
 — Ei? 
 — Ei! trebuie numaidecât să te sui în birje cu mine, să mergem la el, să-i vorbeşti pentru Ovidiu. 
 Cititorul trebuie să ştie că madam Caliopi Georgescu are trei copii — Virgiliu, Horaţiu şi Ovidiu 

Georgescu. Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de Drept, Horaţiu în al doilea, şi Ovidiu vrea să 

intre în anul întâi, la aceeaşi facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar de şapte clase liceale, şi, cu 

toată bravura lui, pe cât spune cocoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-nţepenit la Morală. 

— Închipuieşte-ţi, zice mama emoţionată. Să-l persecute pe băiat! să-i zdrobească băiatului cariera!... Cum 

este el simţitor, e în stare să se prăpădească... Ştii ce mi-a zis? „Mămiţo, dacă pierz un an, mă omor!..."  

E în stare, cum e el ambiţios... închipuieşte-ţi, să-i dea nota 3, şi lui îi trebuie 6... Şi la ce? tocmai la Morală... 

Acu’, dumneata îl cunoşti pe Ovidiu de când era mic... Ştii ce creştere i-am dat!... 

 — Ei! Bravo! 
 — Auzi, tocmai la Morală... Suie-te, te rog. 
 Şi, zicând acestea, cucoana îmi face loc lângă dumneaei în trăsură. 
                                     (Ion Luca Caragiale, Bacalaureat) 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:   
 1. Precizează mijlocul de formare a fiecăruia dintre cuvintele: ambiţios, aceeaşi, numaidecât.  

                                                                             6 puncte 
2.  Explică rolul utilizării virgulei în secvenţa: Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot...

                                                    6 puncte 
3. Numeşte două  moduri de expunere prezente în text.                                 6 puncte 
4. Scrie  într-un singur enunţ ce crezi că vrea madam Caliopi Georgescu să îi ceară personajului-narator. 

                                                                                                                                                    6 puncte 
5. Menţionează două trăsături care să justifice apartenenţa textului dat la genul epic.                 6 puncte 

        

B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte (15 – 25 de  rânduri), în care să realizezi 

caracterizarea personajului Caliopi Georgescu, aşa cum reiese din  fragmentul dat.                   
                                                                                                                                                  12 puncte  
 



 

 

În compunerea ta,  trebuie: 

 să precizezi cel puţin două modalităţi de caracterizare a personajului care se regăsesc în 

fragmentul dat; 

 să indici cel puţin două trăsături ale personajului, pe care să le ilustrezi cu exemple din text; 
 să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 
 să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.      

 
Subiectul al II-lea                                                                                                                          (36 de puncte) 
 

Citeşte, cu atenţie, textul următor: 

 Învăţământul românesc are încă resurse pentru a fi privit ca un dar nepreţuit, şi nu ca o datorie 

apăsătoare. Proiectul european „Competenţe în comunicare, performanţă în educaţie" s-a născut din 

credinţa că există dascăli care înţeleg că timpurile moderne necesită un model de comunicare diferit  şi că - 

vrem sau nu să recunoaştem - avem nevoie cu toţii să ne adaptăm la vremuri noi. 

 Proiectul, derulat între 2010-2013, şi-a propus să formeze şi să dezvolte competenţele de comunicare 

ale personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar în relaţia cu elevii. Pentru aceasta, s-a 

elaborat şi implementat un program pluridisciplinar de pregătire, având ca scop creşterea performanţei şi 

eficienţei didactice, de care vor beneficia gratuit 2.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

 Deficienţele de comunicare reprezintă, conform studiilor, cauzele violenţei elevilor şi ale eşecului 

procesului educaţional în şcoala româneasca („Violenţa în şcoală” – UNICEF, Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, 2005). Elevii argumentează comportamentul violent prin faptul că unii profesori nu sunt deschişi 

la comunicare. Ei au aşteptări privind relaţia lor cu profesorii, dorind ca aceştia să fie mai deschişi, mai  

apropiaţi de problemele lor. Şi în opinia directorilor, deficienţele de comunicare sunt pe primul loc în 

ierarhia cauzelor comportamentelor violente, confirmând astfel tensiunea resimţită reciproc de către elevi şi 

profesori. Psihologii şcolari confirmă, de asemenea, în proporţie de 80% situarea problemelor de 

comunicare în topul cauzelor comportamentelor violente ale elevilor.  

(Competenţe în comunicare, performanţă în educaţie - un proiect pentru viitorul copiilor noştri, 12 

noiembrie 2012, sursa: http://www.copilul.ro/lumea-parintilor/educatia-in-care-credem) 
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

- ce îşi propune proiectul prezentat în articol; 
            - câţi beneficiari va avea proiectul.                                                           4 puncte 

2. Precizează care este, în viziunea autorilor acestui articol, principala cauză a violenţei elevilor şi a 

eşecului procesului educaţional în şcoala românească.                                                             4 puncte 
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din fragmentul următor: 

există dascăli care înţeleg că timpurile moderne necesită un model de comunicare diferit  şi că - 

vrem sau nu să recunoaştem - avem nevoie cu toţii să ne adaptăm la vremuri noi.    4 puncte    
4. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul fragment: Şi în opinia directorilor, 

deficienţele de comunicare sunt pe primul loc în ierarhia cauzelor comportamentelor violente, 

confirmând astfel tensiunea resimţită reciproc de către elevi şi profesori.                              4 puncte 
5. Transcrie primele două propoziţii subordonate din fraza următoare şi precizează felul lor: Proiectul 

european „Competenţe în comunicare, performanţă în educaţie" s-a născut din credinţa că există 

dascăli care înţeleg că timpurile moderne necesită un model de comunicare diferite.             4 puncte 
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată 

predicativă,  introdusă printr-un pronume relativ.                                  4 puncte 
 

B. Redactează o compunere narativă de 80 - 150 de cuvinte (10 – 15 rânduri) în care să povesteşti o 

întâmplare semnificativă pentru  rolul şcolii în formarea personalităţii unui adolescent ca tine.  
                                                                                                                                                 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 limitele de spaţiu indicate. 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2p.; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p.; ortografia – 3p.; punctuaţia – 2p.; 

aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2p.). 


