EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI AVIII-A
Anul şcolar 2016-2017
Limba şi literatura română
SIMULARE
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
SUBIECTUL I
Citeşte, cu atenţie, textul:

(40 de puncte)

Ănică

O, vis al iubirii trecute!
Sunt singur - omătul târziu
Pătează aleile mute
Și parcul e încă pustiu.
Văd iarăși castanii și plopii.
Prin ramuri suspine străbat.
Acum cu sfială m-apropii
De banca pe care ai stat.
Și pieptul începe să-mi bată.
De sus fluturând a căzut
Pe bancă o foaie uscată,
O frunză din anul trecut...
(George Topîrceanu, Romanță)

A.Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: trecute, sfială.
4 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura m-apropii.
4 puncte
3. Selectează un diftong și un hiat din prima strofă a textului.4puncte
4. Transcrie, din ultima strofă, două cuvinte obținute prin
conversiune, explicând modul de formare.
4 puncte
5. Precizează măsura și rima poeziei.
4 puncte
6. Transcrie o inversiune și o structură care conține epitet.
4 puncte

B. Redactează o compunere de 150 de cuvinte în care să argumentezi apartenența
poeziei Romanță de Geroge Topîrceanu la genul liric. 16 puncte
În compunerea ta, vei avea în vedere:
- prezentarea a patru trăsături ale genului liric, identificate în poezia citată;
- exemplificarea a două trăsături, valorificând textul citat;
-adecvarea conținutului tipului de text și cerinței formulate;
-respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea
(36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul:
Scriitorul Lucian Dan Teodorovici se află printre cei şapte finalişti la Premiul Literar
al Europei Centrale, "Angelus", din Polonia, cu romanul "Matei Brunul", publicat la Editura
Polirom.
Lucian Dan Teodorovici, unul dintre cei mai importanţi scriitori români ai
momentului, a intrat în cursa pentru marele premiu "Angelus", din Polonia, cu romanul
"Matei Brunul", care a apărut la editura Polirom, în 2011 şi 2014, fiind disponibil şi în ediţie
digitală. Ediţia polonă a romanului a apărut la editurile Amaltea/ATUT, în traducerea
Radosławei Janowska-Lascar, prilej cu care, în luna februarie a acestui an, autorul şi-a
întâlnit cititorii din Varşovia, Cracovia, Wrocław, Poznań şi Gdańsk. [...]
Gala de decernare a premiului, cea mai importantă distincţie în domeniul creaţiei de
proză pentru un volum tradus în limba polonă, va avea loc pe 17 octombrie, la Wrocław,
se arată într-un comunicat al editurii Polirom. În competiţie au fost înscrise 66 de romane,
dintre care 14 au fost selectate, la începutul lunii august, în etapa semifinală.
De la prima ediţie a Premiului Angelus, în 2006, România a mai obţinut o singură
nominalizare pe lista scurtă, în 2010 - Norman Manea, pentru romanul "Întoarcerea
huliganului", publicat tot la Editura Polirom.
(Monica Andronescu, Lucian Dan Teodorovici, finalist la prestigiosul premiu
Angelus, în adevărul.ro)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să indici următoarele aspecte din textul dat:
- editura care a publicat romanul scriitorului Lucian Dan Teodorovici;
- data la care se va decerna premiul "Angelus".
4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care a fost selectat fragmentul dat.
4 puncte
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în textul dat:
români, care, a întâlnit, cititorii.
4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul: De la prima ediţie a
Premiului Angelus, în 2006, România a mai obţinut o singură nominalizare pe lista scurtă,
[...]
4 puncte
5. Realizează expasiunea cuvântului subliniat în enunțul care a apărut la editura Polirom și
menționează tipul de subordonată obținut.
4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție
subordonată predicativă, introdusă prin pronume relativ compus.
4 puncte
B. Redactează, în 150-300 de cuvinte, o narațiune în care să prezinți o întâmplare
petrecută în timpul decernării unui premiu scriitorului tău preferat.
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 respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia
– 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p, lizibilitatea – 1 p.)









EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2016-2017
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
Nu se acordă punctaje
intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct. 
Se acordă
10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului obținut de
elev. 

SUBIECTUL I

(42 de puncte)

A.1. câte 2 puncte pentru indicarea sinonimelor potrivite pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. 2x2p=4 puncte
2. explicarea utilizării cratimei în secvența dată ( de exemplu: marchează elidarea vocalei ă,
rostirea legată a două cuvinte diferite datorită ritmului rapid al vorbirii)
3. selectarea difongului- 2 p; selectarea hiatului: 2 p.
4. transcrierea celor două cuvinte formate prin conversiune
5. precizarea măsurii versurilor- 2p; precizarea rimei poeziei- 2p.
6. transcierea inversiunii- 2p; selectarea corectă a epitetului- 2p.

4 puncte
2x2p= 4 puncte
2x2p= 4 puncte

2x2p= 4 puncte
2x2p= 4 puncte

B.
– prezentarea celor patru trăsături ale genului liric- 4 p
4x1p=4puncte
– câte 4 p pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând fragmentul dat- 8 p
2x4p=8puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături ale genului liric se acordă astfel:
-prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4p
-prezentare superficială a trăsăturii/schematism - 2p
-respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut - 2p
-respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte – 2p)

SUBIECTUL al II-lea

(36 de puncte)

A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunțuri cerute (de exemplu: Editura Polirom a publicat romanul
scriitorului Lucian Dan Teodorovici; Premiul "Angelus" va fi decernat pe 17 octombrie.
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului și a titlului articolului (Autorul: Monica Andronescu;
titlul:Lucian Dan Teodorovici, finalist la prestigiosul premiu Angelus)
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (români- adjectiv propriu-zis; care-pronume

2x2p=4 puncte

relativ (simplu); a întâlnit-verb predicativ; cititorii- substantiv comun) 4x1p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice ( prima- atribut adjectival; nominalizare-complement direct). 2x2p=4 puncte
5. câte două puncte pentru realizarea corectă a expansiunii cuvântului care (subiect) și 2 puncte pentru precizarea subordonatei
(propoziție subordonată subiectivă)
2x2p=4 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată predicativă, introdusă prin pronume
relativ compus- 4p; construirea unei fraze alcătuite din două propoziții- 1p; construirea corectă a propoziției subordonate indicate
introduse prin pronume relativ compus- 3p.
4 puncte
B.- prezentarea unei întâmplări din timpul festivității decernării premiului, respectând ordinea logică a evenimentelor -6 p./prezentarea
întâmplării, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor - 3 p.
6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal; 2x1p=2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă 2 p./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p.
2 puncte
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.
2 puncte
Redactarea întregii lucrări:
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: câte 1p pentru fiecare compunere
2x1=2 puncte
– coerența textului: câte un punct pentru fiecare compunere
2x1=2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p./adecvarea parțială 1 p.

2 puncte

– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.)

3 puncte

– punctuația (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1p./5 sau mai multe erori – 0 p.)

3 puncte

– așezarea corectă a textului în pagină

1 punct

– lizibilitatea

1 punct

