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Simulare evaluare națională pentru clasa a VIII -a  

Instrucțiuni redactare lucrare scrisă 

1) Subiectele pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt redactate 

sub forma unei broșuri, tipărită față-verso și capsată. Ultimele pagini din broșură nu conțin 

subiecte. Aceste pagini sunt pentru eventuala redactare a rezolvărilor dacă nu este suficient 

spațiul pus la dispoziție după fiecare subiect în broșură. 

2) Fiecare elev primește o broșură și își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate 

prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și completează cu 

majuscule celelalte date de pe colțul ce urmează să fie lipit. 

3) Răspunsurile la cerințe se redactează în broșură astfel: 

a) pentru subiectele cu răspunsuri la alegere: elevul rezolvă subiectele pe ciornă și scrie/ 

marchează numai răspunsul pe care îl consideră corect în broșură; 

b) pentru subiectele care necesită redactare: elevul răspunde în spațiul pus la dispoziție în 

broșură la subiectul respectiv. În cazul în care spațiul alocat nu este suficient sau dacă a 

greșit și dorește să reia rezolvarea, folosește paginile suplimentare aflate la finalul 

broșurii. La cerere, elevii pot să primească pagini suplimentare care se numerotează în 

continuarea celor din broșură și se capsează la broșură de către profesorul asistent. 

4) Redactarea soluțiilor se va face exclusiv în broșură, soluțiile scrise pe ciorne nu se vor lua 

în considerare. 

5) Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și 

a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la 

Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc 

numai colile distribuite de profesorii asistenți. 

Succes! 
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