EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2020 – 2021
Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Testul 11

• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
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SUBIECTUL I

(70 de puncte)

Citește cu atenție textele de mai jos.
Textul 1
În ultima lună de vacanţă, copiii dau examen la „şotron”, „elastic” şi „ţânţar”. Jocurile copilăriei
părinţilor lor fac senzaţie printre copiii născuţi în era tehnologiei digitale.
Producătorii de jucării au profitat din plin de nostalgia adulţilor, dar şi de dorinţa acestora de a găsi
soluţii pentru a-i face pe juniori să iasă din casă. Aşa se face că vechea ţeavă de plastic prin care suflau
săgeţi de hârtie este în topul vânzărilor, deşi nu este ieftin.
Sniper. Pe vremuri se numea Tuberman. O armă sofisticată*, pe care copiii care creşteau între
betoane o făceau din bucăţi de ţevi de plastic, abandonate* pe şantiere. Astăzi, părinții dau o sumă
considerabilă pe un set care conţine piesele principale, scotch şi lipici.
Oana Dumitru, reprezentant librărie: „În ultima perioadă, părinţii se întorc la jocurile copilăriei lor şi
încearcă să îi apropie pe cei mici de ele, tocmai pentru a-i scoate din casă, unde mulţi se uită doar la
televizor sau la jocuri video. Avem chiar un produs care inventariază aceste jocuri ale copilăriei”.
adaptare după Șotron, elastic și țevi cu cornete: copiii învață și alte jocuri decât cele pe telefon,
www.stirileprotv.ro
*sofisticat – căutat, artificial, complicat sau prețios
*abandonat – care a fost părăsit, aruncat

Textul 2
Următoarea dimineață l-am încredințat pe Şerloc trupei de detectivi care mi s-a prezentat punctuală
la ușă. De fapt, la ușă ajunsese la ora stabilită doar Ada Gesicaflecer. Pe trepte cobora în grabă
Teo Marlău potrivindu-și pălăria de pai, iar de undeva de mai sus se auzeau tropăielile şi săriturile peste
trepte ale fraților Bobo Bolumbo şi Bibi Scupidu. Şerloc i-a primit plin de bucurie, lătrând şi sărind în jurul
lor ca şi când ar fi redevenit cățeluș. [...] Mi s-au promis relatări complete după ce-l găsesc pe răpitorul lui
Popcorn*.
Echipa Detectivilor Aerieni a pornit încrezătoare către grădina Ginei, după ce vecina tanti Geta le-a
confirmat că prietena ei grădinăreasa acceptase să le răspundă la întrebările despre porcuşorul dispărut.
Înţeleseseră unde era grădina: Strada Recoltei nr. 13, un drum prăfuit de ţară de la marginea oraşului,
de-a lungul căruia se înşirau grădinile mai multor orăşeni. Până la grădină însă nu au avut parte de o
plimbare uşurică de dimineaţă, cu ciripit de păsărele şi raze de soare, jucându-se printre frunzele pomilor.
La cel de-al treilea cornet care l-a nimerit pe Marlău în ceafă, şeful echipei de detectivi a trebuit să
recunoască:
— Suntem urmăriţi.
— Zici tu? l-a ironizat Gesicaflecer. Oare care dintre mesajele de pe cornete te-a convins? Ăsta cu
„Suntem cu ochii pe voi” sau ăsta cu „Vă urmărim pas cu pas”?
— Hm... a ignorat-o Marlău desfăcând şi cel de-al treilea cornet încasat. Aici scrie: „Adevăraţii
Detectivi Aerieni suntem noi.” Noi, adică ei, urmăritorii! Dar cum îndrăznesc ăştia! [...]
— Uite, scrie aici, i-a reamintit Gesicaflecer. Îşi spun Fafeflafi.
— Vlafefavii ăştia! a pufnit Marlău. Bolumbo, ce ai mai aflat despre ei? Ai ceva nou de raportat?
— Fa-fe-fla-fi! a intrat în transă Bolumbo. Specia nouă de copii care locuieşte acum la etajul 6 al
blocului nostru, vizavi de apartamentul meu. Nu sunt mutaţi de-a binelea, ci sunt în vizită la rudele lor, in
vacanța de vară. Sunt tripleţi, nu dintr-aceia identici, dar oricum îţi dai seama că-s fraţi, că seamănă prea
tare. Trec în clasa a V-a în toamnă. Numele provine de la primele litere ale numelor lor: Fa de la Fabiana,
şefa lor, care e şi cea mai înaltă, Fe de la Fergus, fratele lor, care este... băiat, Fla de la Flavia, cea care
e mai firavă, Fi de la Fifi, monstrul cu ochi verzi care le este pisică! Fafeflafii vor să se impună în blocul
nostru şi nu se vor da înapoi de la nimic pentru a reuşi. [...]
— Ce ne facem cu Falafienii ăştia? Cum să fie ei aerieni în locul nostru? Vor să rezolve enigma lui
Popcorn înaintea noastră?
— Ei sunt mai aerieni decât noi cumva, a spus Bolumbo. Locuiesc deasupra voastră la bloc, de
exemplu.
— Nu e de-ajuns! s-a crizat Marlău. Noi am fost primii! Au! Marlău şi-a mai extras un cornet din
pălăria de pai în care i se înfipsese zdravăn.
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— Uite-i pe-ăştia! a comentat el şi mai isteric. „Ştim cine-l are pe Popcorn, retrageţi-vă, suntem cei
mai buni. Fa.” Adică Fabiana. Au! Alt cornet! Măi, dar numai în mine se trage! E clar că vor să vă lase fără
şef, căci în felul ăsta vă pot dovedi mai uşor!
— Sau eşti ţinta cea mai mare, a spus Gesicaflecer, încă iritată. Te ţintesc pe tine pentru că te pot
nimeri uşor cu cornetele. Adică, na! Cât de tare să le tremure mâna încât să nu te nimerească? E suficient
să tragă înspre punctul cardinal spre care eşti poziţionat şi tot te nimeresc!
— Ce vrei să spui? şi-a supt Marlău uşurel burtica. Sunt în creştere, trebuie să mănânc... În fine, pe
ultimul cornet scrie: „Priviţi în faţă.” Care faţă? Spre grădină sau spre bloc?
Dinspre grădină s-a auzit un miorlăit teribil, gros, ca venind din fundul pământului. Au privit cu toţii
drumul pe care a sărit elastic, dintr-un copac de pe margine, la vreo zece metri în faţa lor, o mâţă neagră
imensă, cu ochii verzi, pisica echipei Fafeflafi, bineînţeles. Fifi i-a fixat rece, ameninţător, încremenind în
mijlocul drumului. Imediat, Şerloc a turbat şi s-a repezit lătrând spre Fifi, făcând-o să traverseze urgent
drumul şi să se repeadă într-un alt copac […].
— Pisica neagră ne-a tăiat calea, a remarcat resemnat Bolumbo. Asta aduce ghinion. Am putea să
ne întoarcem acasă, că azi ne va merge rău, o să vedeţi.
— Nu suntem superstiţioşi! a sărit Gesicaflecer. Iar Fafeflafi stau în casă cu acea pisică.
Ana Rotea, Dosarul Popcorn. Primul caz al Detectivilor Aerieni
*Popcorn – porcușorul de Guineea al vecinei Geta
Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos, cu privire la textul dat.
A.
1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 1.
4 puncte
Enunțul
Copiii născuți în era tehnologiei digitale se joacă doar pe calculator.
Țeava de plastic prin care copiii de odinioară suflau cornete de hârtie se numea
Tuberman.
În zilele noastre, nu se mai găsesc în magazine jocuri care folosesc cornete de
hârtie.
Părinții copiilor din era digitală își aduc aminte cu plăcere de jocurile copilăriei.

Adevărat

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
În textul 1, se prezintă jucăria numită
a) „șotron”.
b) „sniper”.
c) „țânțar”.
d) „elastic”.
Răspunsul corect:

Fals

2 puncte

.

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din textul 2.
4 puncte
Enunțul

Adevărat

Fals

Echipa Detectivilor Aerieni caută o pisică.
Echipa Fafeflafi este compusă din trei frați și o pisică.
Grădina Ginei se află în mijlocul orașului.
Fifi este animalul de companie al lui Șerloc.
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4. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Mesajul scris pe al treilea cornet este
a) „Suntem cu ochii pe voi”.
b) „Vă urmărim pas cu pas”.
c) „Adevăraţii Detectivi Aerieni suntem noi”.
d) „Priviţi în faţă.”
Răspunsul corect:

.

2 puncte

5. Explică, în două – trei enunțuri, un motiv pentru care echipa Detectivilor Aerieni a pornit spre grădina Ginei,
valorificând textul 2.
6 puncte

6. Precizează o asemănare și o deosebire de conținut dintre textul 1 și textul 2.

4 puncte

7. Prezintă, în 20 – 30 de cuvinte, o trăsătură a textului narativ literar, valorificând textul 2.

6 puncte
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8. Crezi că jocurile din vremea copilăriei părinților sunt interesante pentru copiii de azi? Motivează-ți
răspunsul, în minimum 20 de cuvinte, valorificând textul 1.
6 puncte

B.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul pe care îl are, în textul 2, cuvântul subliniat.

2 puncte

CONFIRMÁ, confirm, vb. I. Tranz. 1. A recunoaște și a întări exactitatea unei afirmații făcute de
altcineva; a atesta, a mărturisi autenticitatea; a întări o ipoteză, o afirmație etc. 2. (Jur.) A renunța
la dreptul de a cere anularea unui act juridic, căruia îi recunoaște astfel efectele juridice. ♦ A întări
hotărârea, sentința unei instanțe inferioare prin aprobare. 3. A definitiva pe cineva într-o situație,
într-un post. 4. A oficia ritualul confirmării. – din fr. confirmer, lat. confirmare.
***, Dicționarul explicativ al limbii române

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cuvântul în care numărul literelor este egal cu numărul sunetelor este:
a) „cincea”.
b) „echipei”.
c) „extras”.
d) „vecina”.
Răspunsul corect:

2 puncte

.
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3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. Pot să ...................... aleagă pe fată în echipă.
a) îl;
b) îi;
c) le;
d) o.
Răspunsul corect:

4 puncte

.

B. În mijlocul ..................... se află o pisică.
a) la stradă;
b) stradăi;
c) stradei;
d) străzii.
Răspunsul corect:

.

C. — ..........., copile, nimic rău despre echipa adversă!
a) Nu zi;
b) Nu zii;
c) Nu zice;
d) Nu zici.
Răspunsul corect:

4 puncte

4 puncte

.

4. Rescrie secvența „Te ţintesc pe tine pentru că te pot nimeri”, modificând numărul pronumelor. 4 puncte

5. Notează, în tabelul pentru răspuns, litera corespunzătoare funcției sintactice a fiecărui cuvânt subliniat
în enunțul: „vechea ţeavă de plastic prin care suflau săgeţi de hârtie este în topul vânzărilor”. 4 puncte

1. vechea

Funcția sintactică
a) nume predicativ

2. (de) plastic

b) atribut adjectival

3. săgeți

c) predicat verbal

4. suflau

d) complement direct

Cuvântul

e) atribut substantival
Tabel pentru răspuns:
Cuvântul

Litera corespunzătoare răspunsului corect

1.
2.
3.
4.
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6. Imaginează-ți că ești unul dintre membrii echipei Fafeflafi din textul 2. Redactează, în minimum 20 de
cuvinte, un mesaj de împăcare ce poate fi scris pe un cornet, care să conțină un substantiv în cazul vocativ
și un adjectiv, pe care le vei sublinia.
8 puncte

7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel.
Pisica neagră cine va tăiat calea este al adversariilor.

SUBIECTUL AL II-LEA

4 puncte

(20 de puncte)

1. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, faptul că prietenia este o valoare universală, valorificând textul 2
și experiența personală sau de lectură.
6 puncte

2. Redactează, în 70 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 2.
În alcătuirea rezumatului, trebuie:
‒ să formulezi ideile din text, dovedind înțelegerea acestuia;
‒ să prezinți evenimentele în succesiune logică;
‒ să respecți regulile unui rezumat.

14 puncte

Pentru conținutul compunerii vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă vei dezvolta subiectul propus și vei
respecta numărul de cuvinte indicat.
Probă scrisă la limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Pagina 7 din 10

Testul 11

Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Probă scrisă la limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Pagina 8 din 10

Testul 11

Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Probă scrisă la limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Pagina 9 din 10

Testul 11

Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Probă scrisă la limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
Pagina 10 din 10

Testul 11

