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VLADIMIRESCU, Târgoviște

Investigație -  EVALUAREA COMPETENȚELOR GENERALE DE 
RECEPTARE ȘI DE REDACTARE A TEXTULUI SCRIS DE DIVERSE TIPURI

prin SUBIECTELE I. A. 6,7,8,9 la EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru 
absolvenții clasei a VIII-a

Competenţe generale și competențe specifice din programa de Evaluare Națională 
pentru anul 2023: 
1. Receptarea textului scris de diverse tipuri
1.1. Identificarea informaţiilor importante, a temei, a ideilor principale/secundare din 

texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
1.2. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, 
continue, discontinue și multimodale
1.3. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informaţiile în texte literare și 

nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
1.4. Prezentarea unor răspunsuri personale, critice sau creative pe marginea unor 
texte diverse 
1.5. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte 
diverse 
1.6. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii 
1.7. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, 
continue, discontinue și multimodale 
1.8. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de 
diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple
2. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
2.1. Redactarea unui rezumat sau a unui text, simplu sau complex, având în vedere 
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și 
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
2.2. Redactarea unui text complex, de exprimare a unor puncte de vedere 

argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite 
2.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare 
2.4. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al 
corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii 
2.5. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte 
originale
3. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și 
scrise
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3.1. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, 
morfologie, fonetică, lexic şi semantică prin raportare la limbile moderne 
3.2. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române 
literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a intenţiilor comunicative 
3.3. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse 
3.4. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o 
comunicare corectă
3.5. Valorificarea relaţiei dintre normă, abatere şi uz în adecvarea strategiilor 

individuale de comunicare
3.6. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din 

perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
3.7. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și analogică (analiză, sinteză, 
generalizare şi abstractizare) prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în 
limba română literară
4. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și 
internațional 4.1. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor 
români din diferite perioade istorice 
4.2. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din 
alte culturi 
4.3. Compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura 
altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi 
4.4. Argumentarea unui punct de vedere privitor la valori culturale sau la elemente 
specifice ale culturii naționale și ale culturii altor popoare

REZULTATELE INVESTIGAȚIEI:

Subiectul 1.  Consultând toate testele de antrenament pentru pregătirea evaluării  
naționale a absolvenților clasei a VIII-a, din ultimii doi ani școlari, modelele din anii 
2021 și 2022, variantele date la examen, variantele de rezervă și variantele din 
sesiunile speciale, am înregistrat următoarele cerințe(itemi) formulate pentru 
subiectele I.A.6,7,8,9:

A.6. ( unu/două/trei enunțuri)
Identificarea tiparelor textuale, în propoziții;
Ilustrarea unei trăsături morale a unui personaj dintr-un fragment de text la prima 
vedere și a mijlocului de caracterizare cu / fără ilustrare prin citat;
Identificarea și precizarea figurilor de stil;
Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă;
Precizarea unei trăsături a tiparului narativ/ descriptiv/ dialogat/ explicativ/ 
argumentativ;
Precizarea și ilustrarea pe text a unei trăsături a operei lirice/ epice/ dramatice;
Identificarea și precizarea elementelor de versificație/ de prozodie ( rimă, măsură, 

2



ritm, strofă, vers).
A.7. ( 30-70 de cuvinte)

Precizarea și prezentarea temei celor două texte date;
Precizarea și prezentarea unui element de conținut comun celor două texte;
Interpretarea/ explicarea unei figuri de stil dintr-o secvență lirică;
Prezentarea unei legături la nivelul conținutului între cele două texte date.
A.8. (50-100 de cuvinte)
Exprimarea și argumentarea unei opinii cu valorificarea unuia dintre textele date;
Precizarea și prezentarea unei emoții transmise de un text liric.
A.9.( 50-100 de cuvinte)
Asocierea unuia dintre texte cu un text citit sau studiat din literatura română sau din 
literatura universală, prezentând:

⦁ o asemănare și o deosebire de conținut dintre ele,
⦁ o valoare morală/culturală comună,
⦁ o temă comună,
⦁ un personaj asemănător,

prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare.

Simulare EN 2022_Limba și literatura română

Texte suport: Dacia Felix, de Cezar Petrescu și Oameni, fapte, amintiri, de 
Francisc Munteanu

http://subiecte2022.edu.ro/2022/simulare/simulare_en_VIII/EN_VIII_
2022_Limba_romana_simulare.zip

I.A.6. Transcrierea a două figuri de stil și precizarea felului acestora, dintr-
un fragment dat:

„ (cumpătare) uscată”, „„(ziduri) cenușii”, „(sare) translucidă” – epitete

„înviase înaintea ochilor noștri nesfârșite șosele…” – metaforă

„ nesfârșite șosele,…apeducte,…cetăți, amfiteatre…și băi, …mine …și 
saline…” – enumerație

„ nesfârșite șosele”, „nebănuită însuflețire” - inversiuni

7. Prezintă, în 30-70 de cuvinte, o temă comună celor două texte 
date(Dacia Felix, de Cezar Petrescu și Oameni, fapte, amintiri, de Francisc 

3



Munteanu), valorificând câte un element de conținut:

O temă comună celor două texte este școala, întrucât ambele fragmente 
prezintă comunicarea dintre profesori și elevi.
În textul 1, tema școlii se reflectă în prezentarea modului în care profesorul 
Preda îi surprinde plăcut pe elevi într-una dintre orele de istorie ( „De unde 
găsise alte cuvinte decât acelea din toate zilele?”), iar, în textul 2, aceeași 
temă se evidențiază în fragmentul în care profesorul de matematică le 
transmite elevilor pasiunea pentru disciplina pe care o predă, profesor 
memorabil de la care autorul „a învățat să rostească adevăruri”.

8. Crezi că dialogul deschis cu profesorii îi apropie sau îi indepărtează pe 
elevi de înțelegerea lecțiilor predate? Motivează-ți răspunsul, în 50-100 de 
cuvinte, valorificând textul 2: „Oameni, fapte, amintiri”.
Consider că dialogul deschis cu profesorii îi apropie pe elevi de înțelegerea 
lecțiilor predate, întrucât copiii pot adresa întrebări suplimentare acestora, 
pentru clarificare și pt. a fixa conținuturile și, în plus, capătă încredere în 
forțele proprii.
Având posibilitatea de a adresa întrebări, elevii înțeleg mai bine noțiunile 
predate, dar au șansa să se și cunoască mai bine, să se descopere pe sine, 
idee întărită de mărturisirea autorului textului 2 care, evocându-l pe 
profesorul de matematică, recunoaște că stilul dumnealui de a preda l-a 
determinat să se apropie mai mult de această disciplină și, în plus/mai 
mult, „a învățat să rostească adevăruri”, adică să gândească liber.
9. Asociază fragmentul „Oameni, fapte , amintiri”, de Francisc Munteanu, 
cu un text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, 
prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare morală/ culturală comună, 
prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.
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Valoare morală = o trăsătură pozitivă 
de comportament a unei persoane:
Respectul
Seriozitatea
Altruismul
Ospitalitatea
Corectitudinea
Perseverența
Determinarea
Motivația puternică 
Curajul, vitejia
Credința
Solidaritatea, empatia, 
Bunătatea, 
Demnitatea/onoarea
Înțelepciunea
Toleranța
Prietenia
Dreptatea
Dragostea pentru animale

Valoare culturală = element ce ține de 
cultura unui grup (a unei comunități), 
de identitatea lui:
Educația
Familia
Tradițiile
Obiceiurile
Credința/religia
Limba
Libertatea
Voluntariatul
Istoria 
Arta: arhitectura, sculptura, literatura, 
muzica etc.
Libera opinie
Cartea, ca obiect de cultură
Folclorul
Portul (îmbrăcămintea)
Pacea 
Prietenia
Ospitalitatea

Asociez textul „Oameni, fapte, amintiri” de Francisc Munteanu cu „Domnul 
Trandafir” de Mihail Sadoveanu, întrucât ambele opere ilustrează 
respectul față de profesori, ca valoare morală.
În fragmentul dat, Francisc Munteanu evocă figura profesorului de 
matematică, cel care „ l-a învățat să rostească adevăruri”, manifestând 
respect față de profesionalismul acestuia, până la vârsta adultă. În textul 
citit de mine, naratorul își exprimă gratitudinea față de învățătorul blând
care avea înțelegere pentru fiecare copil, exprimând toleranță și dragoste 
față de discipolii săi, calități care-l asigură de respectul și de iubirea elevilor.

SUCCES!
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