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� Filiera teoretică – profil real � Filiera tehnologică 
� Filiera vocaţională – toate profilurile 

(cu excepţia profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

TESTUL 1

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Şi-ai să mă uiţi –
Că prea departe
Şi prea pentru mult timp porneşti!
Şi-am să te uit –
Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti.
………………………………………………………………
Cu ochii urmări-vei ţărmul, topindu-se ca noru-n zare,
Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate
Trei lacrimi reci de călătoare;
Iar eu pe ţărm
Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers,
Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută,
Te-oi plânge-n ritmul unui vers.

Şi versul meu
L-o duce poate vreun cântăreţ până la tine,
Iar tu –
Cântându-l ca şi dânsul,
Plângându-l, poate, ca şi mine –
Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris,
Şi-uitând că m-ai uitat,
Vei smulge din cadrul palidului vis
Întunecatu-mi chip,
Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare
Şi când din ochi lăsai să-ţi pice
Trei lacrimi reci de călătoare!

(Ion Minulescu, Trei lacrimi reci de călătoare)



Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte

din fragment: adorata, călătoare. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura te-afunda din textul dat. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o expresie/locuţiune ce include

substantivul ochi. 2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
5. Notează două mărci lexico-gramaticale ale eului liric prezente în textul dat.            

4 puncte
6. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din poezia dată. 4 puncte
7. Comentează titlul în relaţie cu semnificaţia textului. 4 puncte
8. Oferă o posibilă explicaţie pentru folosirea formelor de persoana a II-a în textul dat.

4 puncte
9. Argumentează, în 60–100 de cuvinte (6–10 rânduri), încadrarea textului în

simbolism, evidenţiind două trăsături ale acestui curent literar. 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri)
despre atitudinea pe care o au tinerii de astăzi faţă de lectură. 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei

opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea cores pun -

zătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,

de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini), în care să prezinţi
trăsăturile romanului subiectiv modern, făcând referire la o operă studiată.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

− prezentarea a patru trăsături ale romanului modern, prin referire la o operă studiată;
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− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului modern ales,
semnificative pentru analiza trăsăturilor acestuia (de exemplu: acţiune, conflict,
relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, registre stilistice, tehnică narativă,
limbajul personajelor etc.);

− evidenţierea particularităţilor de construcţie a personajului în romanul modern;
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului defineşte

caracterul de modernitate al operei. 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

TESTUL 2

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

…………………………………………………………
Şi azi când a mea minte, a farmecului roabă,
Din orişice durere îţi face o podoabă,
Şi când răsai nainte-mi ca marmura de clară,
Când ochiul tău cel mândru străluce în afară,
Întunecând privirea-mi, de nu pot să văd încă
Ce-adânc trecut de gânduri e-n noaptea lui adâncă,
Azi când a mea iubire e-atâta de curată
Ca farmecul de care tu eşti împresurată,
Ca setea cea eternă ce-o au dupăolaltă
Lumina de-ntunerec şi marmura de daltă,
Când dorul meu e-atâta de-adânc şi-atât de sfânt
Cum nu mai e nimica în cer şi pe pământ,
Când e o-namorare de tot ce e al tău,
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De-un zâmbet, de-un cutremur, de bine şi de rău,
Când eşti enigma însăşi a vieţii mele-ntregi...
Azi văd din a ta vorbă că nu mă înţelegi!

(Mihai Eminescu, Nu mă înţelegi)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte

din fragment: curată, enigmă. 2 puncte

2. Explică rolul cratimei în structura o-namorare din textul dat. 2 puncte

3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o expresie/locuţiune ce include verbul a
vedea. 2 puncte

4. Precizează două teme/motive literare identificate în textul dat. 4 puncte

5. Transcrie un vers care să conţină două cuvinte/grupuri de cuvinte aflate în antiteză.

4 puncte

6. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din primele şase versuri.

4 puncte

7. Comentează semnificaţia titlului, în relaţie cu semnificaţia textului. 4 puncte

8. Scrie o posibilă explicaţie pentru repetarea adverbului relativ când în text.

4 puncte

9. Argumentează, în 60–100 de cuvinte (6–10 rânduri), încadrarea textului în

romantism, evidenţiind două trăsături ale acestui curent. 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri)

despre nevoia de autocunoaştere a adolescenţilor. 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei

opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea cores pun -

zătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,

de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte
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Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini), în care să prezinţi un
personaj feminin, făcând referire la un roman interbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea a patru trăsături ale personajului ales, prin referire la romanul interbelic;
− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului ales,

semnificative pentru caracterizarea personajului (de exemplu: acţiune, conflict,
relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, registre stilistice, tehnică narativă,
limbajul perso najelor etc.);

− evidenţierea a două secvenţe importante pentru prezentarea personajului ales;
− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se

reflectă în evoluţia personajului.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

TESTUL 3

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Ploaia spăla în grădină florile şi plantele veştede. Toamna aprindea în ele incendii
arămii, roşii şi vinete ca nişte flăcări ce strălucesc mai tare înainte de a se stinge. În
piaţă, apa şi noroiul curgeau despletite din mormanele enorme de zarzavat. În tăietura
sfeclelor apărea deodată sângele roşu şi întunecat al pământului. Mai încolo zăceau
cartofii buni şi blânzi, lângă grămezile de capete tăiate ale verzelor înfoiate. Într-un colţ
se ridica mormanul de exasperată frumuseţe a bostanilor umflaţi şi hidoşi, plesnind din
toată coaja lor întinsă, de plenitudinea soarelui băut o vară întreagă.
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În mijlocul cerului, norii se grupau şi apoi se răsfirau, lăsând între ei spaţii rare, ca
nişte coridoare pierdute la nesfârşit şi altă dată goluri imense, ce arătau mai bine decât
orice vidul sfâşietor care plutea mereu deasupra oraşului.

Ploaia cădea atunci de departe şi dintr-un cer ce nu mai avea limită. Îmi plăcea
culoarea schimbată a lemnelor ude şi grilajele ruginite pline de apă, în faţa grădiniţelor
domestice şi cuminţi, prin care vântul trecea amestecat cu şuvoaie ca o imensă coamă
de cal.

(Max Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte

din fragment: mormane, se răsfirau. 2 puncte

2. Explică rolul cratimei în structura dintr-un din textul dat. 2 puncte

3. Construieşte un enunţ în care verbul a lăsa să fie folosit cu alt sens decât cel din

textul dat. 2 puncte

4. Precizează două motive literare identificate în text. 4 puncte

5. Transcrie patru cuvinte din câmpul semantic al vegetalului. 4 puncte

6. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din fragmentul dat. 4 puncte

7. Evidenţiază două trăsături ale descrierii, făcând referire la text. 4 puncte

8. Precizează perspectiva narativă din fragment. 4 puncte

9. Comentează, în 60–100 de cuvinte (6–10 rânduri), primul paragraf al textului dat.

4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri)

despre importanţa şcolii în formarea tinerilor.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei

opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea cores pun -

zătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,

de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte
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Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini), în care să prezinţi relaţia
dintre două personaje, făcând referire la un roman studiat aparţinând lui Liviu
Rebreanu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele

alese din romanul studiat;
− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care

evoluează relaţia dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului studiat de

Liviu Rebreanu, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici
narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat de
Liviu Rebreanu se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

TESTUL 4

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii
viitorului, pe când Dumnezeu călca în picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale
pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat şi gânditor ca meazănoaptea şi
avea o împărăteasă tânără şi zâmbitoare ca miezul luminos al zilei.
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(…)Sculată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de peatră a unei bolte în zid, în care
veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a maicei
durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătesei îngenuncheate, pleoapele icoanei tot
se umeziră şi o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa
se ridică la toată măreaţa ei statură, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece şi o supse
în adâncul sufletului ei. Din momentul acela ea purcese îngreunată.

(…)Trecu o lună, trecură două, trecură nouă şi împărăteasa făcu un ficior alb ca
spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunei. Împăratul surâse, soarele surâse şi el în
înfocata lui împărăţie, chiar stătu pe loc, încât trei zile n-a fost noapte, ci numai senin
şi veselie – vinul curgea din butii sparte şi chiotele despicau bolta cerului.

Şi-i puse mama numele: Făt-Frumos din lacrimă.
Şi crescu şi se făcu mare ca brazii codrilor. Creştea într-o lună cât alţii într-un an.

(Mihai Eminescu, Făt–Frumos din lacrimă)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte

din fragment: zâmbitoare, înduplecată. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura Făt-Frumos din textul dat. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care substantivul noapte să fie folosit cu sens conotativ.

2 puncte
4. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii române

actuale şi precizaţi forma corectă. 4 puncte
5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte care să ilustreze dimensiunea temporală.

4 puncte
6. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din fragmentul dat. 4 puncte
7. Evidenţiază două trăsături ale genului epic, prezente în fragment. 4 puncte
8. Precizează perspectiva narativă din fragment. 4 puncte
9. Argumentează, în 60–100 de cuvinte (6–10 rânduri), încadrarea fragmentului în

specia basm cult. 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri) în
care să îţi exprimi opinia despre conflictul dintre generaţii.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
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− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei
opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea cores pun -
zătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,

de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini), în care să prezinţi relaţia
dintre două personaje, făcând referire la un roman studiat aparţinând lui 
G. Călinescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele

alese din romanul studiat;
− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care

evoluează relaţia dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului studiat de 

G. Călinescu, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici
narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se
reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.
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TESTUL 5

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Mircea: Ce ai căutat aici?
Wanda: Pe tine.
Mircea: Ce vrei cu mine?
Wanda: Să te iau… să fugim. Mi-am terminat afacerile, am vândut tot. (Cu ardoare)

Să te scap din casa asta plină de stafii, din oraşul ăsta lugubru! Să trecem graniţa… să
punem între ei şi noi depărtări… Uite, mergem în Italia… Ai fost în Italia? Ascultă,
Capri… într-o noapte la pescuit… De la Piccola Marina până la Arcul lui Tiberiu, marea
să fie roşie… roşie şi scăpărătoare de jocul făcliilor… Ai să vezi… (Dar cum Mircea
parcă nici nu a auzit-o urmează şi mai stăruitor.) Sau Parisul… Parisul despre care 
ţi-am pomenit când ne-am văzut întâia oară… N-ai uitat, nu-i aşa? În Montrmartre ştiu
un local de mexicani… (Îşi frânge mâinile, cu lacrimi în ochi.) Dar răspunde… spune
ceva… nu mă chinui…

Mircea: Să merg cu tine? Pribeag din hotel în hotel? Încă un aventurier dând târcoale
meselor de joc? Unul fără nume, sau un nume atât de muzical că nu poate să fie
adevărat. Nici eu n-am uitat întâia noastră întâlnire, după care totul s-a prăvălit! Ce
cumplit, ce fără de milă s-au ţinut de cuvânt! Şi cu toate astea, îţi sunt recunoscător,
Wanda! Datorită firii tale, gusturilor tale de femeie, mi-ai aruncat cheia de aur a
descătuşării. O descătuşare după care năzuiam de mult... O, de câte ori în aceşti ani îmi
venea să sar noaptea din pat, şi să fug… să fug… ca dintr-o casă în flăcări…(cu putere)
Da, iubirea ta sau capriciul tău…

Wanda: Cum poţi… cum poţi spune asta…
Mircea:…mi-au dăruit o încredere în mine, pe care n-am avut-o niciodată. A fost

întăritoare, ca un balsam minunat.(…) Fiindcă ai fost singura, adevărata mea
dragoste…

(Al. Kiriţescu, Gaiţele)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al următoarelor cuvinte
din fragment: descătuşare, întăritoare. 2 puncte

2. Explică rolul punctelor de suspensie din replicile Wandei. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o expresie/locuţiune care să conţină

verbul a lua. 2 puncte
4. Transcrie două mărci ale adresării prezente în fragmentul dat. 4 puncte
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5. Comentează rolul indicaţiilor scenice în textul dat. 4 puncte
6. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din fragmentul dat. 4 puncte
7. Evidenţiază două trăsături ale genului dramatic, prezente în fragment. 4 puncte
8. Numeşte modul de expunere dominant în text. 4 puncte
9. Comentează, în 6–10 rânduri (60–80 de cuvinte), relaţia dintre cele două personaje,

pe baza informaţiilor oferite de textul dat. 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri) în
care să îţi exprimi opinia despre semnificaţia şi importanţa patriotismului în zilele
noastre.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei

opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespun -

zătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,

de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini), în care să prezinţi relaţia
dintre două personaje, făcând referire la un roman postbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele

alese din romanul studiat;

− evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care

evoluează relaţia dintre cele două personaje;

− ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale romanului postbelic

studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu:

acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici narative,

perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului postbelic

studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.
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Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

TESTUL 6
Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Trec orele ca nişte note
Din simfoniile durerei,
În urma lor rămân eterne
Melancoliile tăcerei...

Tot ce-ai crezut odinioară,
Tot ce-ai visat, tot ce-a fost sfânt
Te turbură cu nesfârşitul
Şi tristul gol că nu mai sunt...

Ca cerul unei seri de toamnă
Se-ntunecă pierduta minte:
Nimicul îşi întinde noaptea
Pe calea ducerei-nainte...

Uimit în loc s-opreşte omul
Ca-n faţa unui nenţeles:
Din gândurile risipite
Nehotărârea a cules...

Şi clară o lumină numai
Îi stă-n adâncul cugetării:
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Că trece – şi rămân în urmă-i
Nemărginirile uitării...

(Traian Demetrescu, Trec orele…)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte sinonime pentru sensul din text al cuvintelor: eterne, risipite. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura se-ntunecă. 2 puncte
3. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină

cuvântul cale. 2 puncte
4. Rescrie din text două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor actuale

ale limbii literare. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în text. 4 puncte
6. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a treia. 4 puncte
7. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
8. Explică semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei. 4 puncte
9. Comentează în 6–10 rânduri primele două strofe ale poeziei. 4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150–300 de cuvinte (15–30 de rânduri)
despre avantajele şi dezavantajele internetului.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris,

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei

opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea
corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,
de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600–900 de cuvinte (2–3 pagini) în care să prezinţi
particularităţile unui basm cult studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a patru trăsături specifice basmului cult;
− ilustrarea trăsăturilor menţionate cu exemple din basmul cult ales;
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− prezentarea instanţelor comunicării narative şi a modalităţii de a nara în basmul
cult ales; 

− exprimarea unei opinii argumentate despre valoarea artistică a operei alese.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare
cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare
– 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă
minimum 600 de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

TESTUL 7

Subiectul I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Adânca mare sub a lunei faţă,
Înseninată de-a ei blondă rază,
O lume-ntreagă-n fundul ei visează
Şi stele poartă pe oglinda-i creaţă.

Dar mâni – ea falnică, cumplit turbează
Şi mişcă lumea ei negru-măreaţă,
Pe-ale ei mii şi mii de nalte braţe
Ducând peire – ţări înmormântează.

Azi un deluviu, mâne-o murmuire,
O armonie, care capăt n-are –
Astfel e-a ei întunecată fire,

Astfel e sufletu-n antica mare.
Ce-i pasă – ce simţiri o să ni-nspire –
Indiferentă, solitară – mare!

(Mihai Eminescu, Adânca mare…)
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