
  

 

 

 

 

INSPECTORATUL  
ȘCOLAR JUDEȚEAN  
H U N E D O A R A  
 

  

     
     

SIMULAREA JUDEȚEANĂ A EVALUĂRII NAȚIONALE   

PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

Anul școlar 2015-2016 

 

Proba scrisă 

Limba și 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 următorul text: 

 

A nins. În soare codrul cu trunchiuri de cărbune 

Întinde umbre-albastre pe proaspătul omăt 

Și mă visez la geamuri cu anii îndărăt: 

Văd dealul alb, târlia* și vremurile bune. 

 

Ies, scârțâie zăpada ca ieri sub pasul meu,  

Și atârnând marame* subțiri de promoroacă 

De ramurile joase, lumina goală joacă 

Azi numai pentru mine și pentru Dumnezeu. 

 

Apoi își dă pe spate tot părul de beteală 

Și sare învârtindu-și al razelor hanger* 

Și unde talpa-i roză atinge albul ger 

Fulgerător scânteie pe nea câte-o peteală*. 

.................................................................... 

                                                     (Ion Pillat, Lumina, iarna - fragment) 
*târlia – sanie țărănească de dimensiuni mici                             

* maramă – fâșie lungă de voal fin                                              

* hanger – pumnal (cuțit) mare cu lama încovoiată 

* peteală – beteală 

 

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

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: îndărăt, învârtindu-și, 

scânteie.                       6 puncte 

2. Explică rolul cratimei în structura Și unde talpa-i roză.                 6 puncte 

3. Precizează rima poeziei și măsura primelor două versuri.                 6 puncte 

4. Selectează, din textul dat, o comparație și un epitet.                   6 puncte 

5. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Și mă visez la geamuri cu anii îndărăt:/ Văd dealul 

alb, târlia și vremurile bune.                                                               6 puncte 

 

B. Redactează o compunere de 150- 250 de cuvinte, în care să prezinți semnificația titlului poeziei Lumina, 

iarna, de Ion Pillat, prin raportare la conținutul fragmentului citat.              12 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

- să ilustrezi, cu exemple adecvate, relația dintre titlu și conținutul textului;               4 puncte 

- să evidențiezi două mijloace artistice prin care este susținută ideea sugerată de titlu;              4 puncte 

- să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate;                 2 puncte 

- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.                  2 puncte 

 

 

 



 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                          (36 de puncte) 
 

 

 

Citeşte următorul text: 

Într-un timp în care oamenii sunt tot mai grăbiţi, am simţit nevoia unei schimbări. O schimbare de aer şi 

de timp ne-ar face tuturor bine, dar mai ales copiilor noştri. 

Ei vor vedea că se poate trăi şi altfel. Fără calculator sau televizor şi fără supermarketuri. Fără străzi 

aglomerate și poluate, într-un loc în inima munţilor, un loc în care zgomotul claxoanelor e înlocuit de 

imaginea flamurilor medievale, de foşnetul copacilor, de voia bună şi de spiritul drept. 

Vom deschide pentru copii o poartă către alte timpuri, când existau idealuri înalte și eroi adevăraţi. Prin 

jocuri, ateliere de creaţie, drumeţii, ei vor evada din lumea reală, transpunându-se pentru o săptămână într-o 

lume de poveste. 

Aspiranţii cavaleri şi tinerele domniţe vor fi înconjuraţi de decoruri medievale şi vor primi costume 

corespunzătoare perioadei. Domniţele vor purta rochii, iar cavalerii vor avea tunici şi scuturi cu însemne 

heraldice. 

Aflată deja în al şaselea an, Tabăra Medievală a făcut parte din vacanţa a peste 650 de copii. Organizată 

pe parcursul ediţiilor anterioare la Cabana Postăvaru şi în zona Culoarului Rucăr - Bran, Tabăra Medievală 

a fost pentru copii o experienţă specială, deopotrivă educativă şi recreativă. Acolo, copiii, sub o atentă 

supraveghere, au avut ocazia unică de a descoperi valorile cavalerismului medieval, transpunându-se în 

lumea poveştilor, atât de familiară vârstei lor. Ei au avut parte şi de relaxare, învăţând ceva nou în fiecare zi 

şi făcându-şi o mulţime de prieteni. 

Dorim să oferim copiilor încă o vacanţă de neuitat, iar pentru aceasta, ne vom întoarce în spaţiul 

încărcat de istorie al Ţării Bârsei. Ne vom apropia de spiritul şi cunoaşterea Evului Mediu prin intermediul 

atelierelor, povestirilor, jocurilor interactive şi ne vom relaxa făcând drumeţii prin minunatele împrejurimi 

ale taberei.  

     (http://www.tabara-medievala.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: 

- care sunt activităţile pe care le oferă organizatorii copiilor pentru a evada din lumea reală; 

- două beneficii ale taberei prezentate în articolul de mai sus.                4 puncte 

2. Precizează locurile unde au fost organizate edițiile anterioare ale taberei.              4 puncte 

3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa: Prin jocuri, ateliere de 

creaţie, drumeţii, ei vor evada din lumea reală, transpunându-se pentru o săptămână într-o lume de poveste.  

           4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Vom deschide pentru copii o poartă către 

alte timpuri, când existau idealuri înalte și eroi adevăraţi.                           4 puncte 

5. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: 

Propozițiile din secvența: Domniţele vor purta rochii, iar cavalerii vor avea tunici şi scuturi cu însemne 

heraldice se află în raport de: 

a. coordonare copulativă; 

b. coordonare adversativă; 

b. subordonare.                      4 puncte 

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o subordonată predicativă, introdusă prin 

adverbul relativ când.                                           4 puncte 

 

B. Redactează, în 150-250 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau imaginară 

petrecută în tabăra medievală.                                      12 puncte 

În compunerea ta, trebuie: 

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

- să precizezi două elemente ale cadrului spațio-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 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; 

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

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


