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Clasa a VIII-a 
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Sesiunea de corigenţă - iulie  2019 

Disciplina Limba şi literatura română 

 

Proba scrisă- Varianta 1 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 minute. 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 „Sub flori de măr 

 Ce mi se scutură în păr 

 Se umple sufletul de soare 

 Pe orice frunţi suferitoare 

 Oh! ningeţi, albe flori de măr. 

 

 Sub liliac 

 Sunt paseri dulci ce nu mai tac, 

 Concert de voci mângâietoare; 

 Sărmani cu inimi gemătoare, 

 Uitaţi, dormiţi sub liliac.”  (Al. Macedonski, Primăvara) 

 

Redactează, pe baza textului de mai sus, răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerinţe: 

A. Înţelegerea textului ( 30 de puncte) 

 

1. Desparte în silabe cuvintele:  sufletul, concertul, mângâietoare. (6 puncte) 

2. Precizează măsura versului Ce mi se scutură în păr .(6 puncte) 

3. Selectează, din textul dat, un epitet şi o inversiune. (6 puncte) 

4. Numeşte modul de expunere care predomină în textul citat. (6 puncte) 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia titlului poeziei. (6 puncte) 

 

B. Limba română (32 de puncte) 

 

6. Precizează valoarea morfologică pentru următoarele cuvinte: de, liliac, se,  dormiţi. (8 puncte) 

7. Construieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului ce. (4 puncte) 



8. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor sufletul, suferitoare, de măr, sunt  din text. (8 puncte)  

9. Realizează expansiunea cuvântului mângâietoare din structura concert de voci mângâietoare şi 

precizează tipul de subordonată obţinută. (6 puncte) 

10. Construiţi o frază, în care să aveţi o propoziţie subordonată predicativă introdusă de o conjuncţie 

subordonatoare. (6 puncte) 

 

 C. Redactează o compunere de 150- 250 de cuvinte în care să demonstrezi că textul citat 

Primăvara de Al. Macedonski aparţine genului liric. În compunerea ta, trebuie: 

-să precizezi două trăsături ale genului liric ;                          6 puncte 

-să le ilustrezi cu citate semnificative, comentând imagini artistice şi figuri de stil relevante pentru 

argumentaţie;                       6 puncte 

-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;  2 puncte 

-să respecți limita de spaţiu indicată.          2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ!Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei-1p.; coerenţa 

textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2p.; ortografia- 2p.; 

punctuaţia- 2p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.) 

 

 

 

 

 

 

 

Succes! 

 

 

 

 



 

Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea 

An şcolar 2018- 2019 

Clasa a VIII-a 

 

Sesiunea de corigenţă - iulie  2019 

Disciplina Limba şi literatura română 

Barem de evaluare şi notare 

 

Proba scrisă - Varianta 1 

 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 acoră 

fracţiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 

acordat pentru lucrare.  

 

A. Înţelegerea textului (30 de puncte) 

 

1. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt despărţit corect în silabe (su-fle-tul, con-cert, mân-gâ-ie-toa-re)   

3x2p=6 puncte 

2.  6 puncte pentru precizarea corectă a măsurii versului indicat (8 silabe). 

3.  câte 3 puncte pentru fiecare figură de stil indicată corect (inversiune-albe flori, epitet- frunţi 

suferitoare)   2x3p=6 puncte 

4.  6 puncte pentru precizarea corectă a modului de expunere predominant (descrierea) 

5. prezentarea adecvată a semnificaţiei titlului, respectând precizarea referitoare la numărul de cuvinte- 

6p/ prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei titlului, cu respectarea numărului de cuvinte indicat- 

3p./ încercare de prezentare a semnificaţiei titlului- 1p. 

 

B. Limba română (32 de  puncte) 

 

6. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire ( de- prepoziţie simplă, liliac- 

substantiv comun, se- pronume reflexiv,  dormiţi- verb predicativ,)  4x2p=8 puncte 

7. câte 2 puncte pentru fiecare enunţ construit ( pronume interogativ-  Ce faci aici?, pronume 

relativ- Nu ştiu ce să fac)  2x2p=4p 

8. câte 2 puncte pentru fiecare funcţie sintactică (sufletul- subiect, suferitoare- atribut adjectival, de 

măr- atribut substantival prepoziţional, sunt- predicat verbal)   4x2p=8puncte 

9. realizarea expansiunii termenului subliniat (mângâietoare- care sunt negremângâietoare)- 4 

puncte 

precizarea tipului de subordonată obţinută (propoziţie subordonată atributivă)- 2 puncte 



10. construirea unui fraze alcătuite din două propoziţii- 2 puncte 

construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse printr-o conjuncţie 

subordonatoare- 4 puncte 

C.   - câte 3 puncte pentru fiecare trăsătură a genului liric menţionată    2x3p=6 puncte 

   -câte 3 puncte pentru ilustrarea adecvată a  fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului 

liric, valorificând textul dat/ câte1 punct pentru prezentarea superficială a trăsăturii/ 

schematism        2x3p=6 puncte 

    - adecvarea conţinutului la cerinţă 2p./ adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă 1p 

    - respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte- 2 puncte 

 

 

 

 

 

12 puncte pentru redactarea se acordă astfel: 

-unitatea compoziţiei  1 punct 

-coerenţa ideilor  2 puncte 

-registru de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./ adecvarea parţială- 1p 

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

- punctuaţia (0 erori- 2p./ 1-2 erori- 1p./ 3 sau mai multe erori- 0p)   2 puncte 

-aşezarea corectă a textului în pagină       1 punct 

-lizibilitatea          1 punct 
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Clasa a VIII-a 

 

Sesiunea de corigenţă - iulie  2019 

Disciplina Limba şi literatura română 

 

Proba scrisă- Varianta 2 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 60 minute. 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

  

 „Parc-ar fi o amintire dintr-un film văzut demult sau care se va vedea cândva. Prin genele 

întredeschise, în acest început de seară cu lumină difuză, parcă se vede mai limpede. Un orăşel, 

astăzi, un cartier liniştit, un parc, alei strâmte, bănci goale. Vremea e nelămurită. Parcă nu se petrece 

totul în timp. Poate că e toamnă sau ar trebui să fie toamnă, să cadă frunzele, să se ridice în depărtări 

dâre subţiri de fum din hornuri, să scârţâie trist pietrişul pe alei, iar florile să se retragă după ferestre. 

 Oamenii stau în case, îngânduraţi. Da, sunt îngânduraţi. Poate citesc în cartea deschisă din 

mâinile lor rânduri asemănătoare, poate-şi privesc copiii mai liniştiţi, mai cuminţi. Orele se aud 

bătând într-un turn vechi şi sunt răguşite, obosite şi vestesc seara. 

 În parc, pe alee, se plimbă singur un tânăr. Se plimbă de multă vreme. Privirile întâlnesc 

urmele paşilor vechi. Îşi potriveşte paşii în ele. Parcă ar vrea să se lege de pământ, să existe. E 

trist...”.     (Constantin Chiriţă, Cireşarii) 

 

Redactează, pe baza textului de mai sus, răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerinţe: 

A. Înţelegerea textului ( 30 de puncte) 

 

1. Notează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: demult, difuză, vestesc. (6 puncte) 

2. Explică rolul cratimei în structura: Parc-ar fi o amintire. (6 puncte) 

3. Precizează două structuri din textul dat care surprind repere ale spaţiului descris. (6 puncte). 

4. Numeşte două moduri de expunere utilizate în fragmentul dat. (6 puncte) 

5. Prezintă, în 30- 50 de cuvinte, semnificaţia structurii: Vremea e nelămurită. Parcă nu se 

petrece totul în timp. (6 puncte). 

 

 



 

 

B. Limba română (32 de puncte) 

 

6. Precizează valoarea morfologică pentru următoarele cuvinte: liniştit, din, citesc, ele. (8 puncte) 

7. Construieşte două enunţuri în care cuvântul trist să aibă valori morfologice diferite. (4 puncte) 

8. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor  singur, oamenii, nu se petrece, goale din text. (8 

puncte)  

9. Realizează expansiunea cuvântului vechi din enunţul Privirile întâlnesc urmele paşilor vechi şi 

precizează tipul de subordonată obţinută. (6 puncte) 

10. Construiţi o frază, în care să aveţi o propoziţie subordonată completivă directă introdusă de 

conjuncţia subordonatoare „să”. (6 puncte) 

 

 C. Redactează o compunere de 150- 250 de cuvinte în care să caracterizezi personajul preferat 

dintr-un text studiat la clasă . În compunerea ta, trebuie: 

-să precizezi două mijloace de caracterizare regăsite în textul selectat de tine;          6 puncte 

-să ilustrezi trăsăturile cu exemple adecvate din text;                          6 puncte 

-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;       2 puncte 

-să respecţi limita de spaţiu indicată.             2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ!Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei-1p.; coerenţa 

textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2p.; ortografia- 2p.; 

punctuaţia- 2p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.) 

 

 

 

 

 

 

 

Succes! 
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Proba scrisă- Varianta 2 

 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 total 

acordat pentru lucrare.  

 

A. Înţelegerea textului (30 de puncte) 

 

1. câte 2 puncte pentru fiecare sinonim contextual indicat corect (demult- cândva, difuză- neclară, 

vestesc- anunţă)   3x2p=6 puncte 

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două 

cuvinte, marchează elidarea vocalei)                  6 puncte  

3. câte 3 puncte pentru fiecare structură care surprinde reperele spaţiului descris („un cartier 

liniştit”, „bănci goale”)   2x3p=6 puncte 

4. câte 3 puncte pentru fiecare mod de expunere precizat  (descrierea, naraţiunea)  2x3p=6 puncte 

5. prezentarea adecvată a semnificaţiei structurii, respectând precizarea referitoare la numărul de 

cuvinte- 6p/ prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei structurii, cu respectarea numărului de 

cuvinte indicat- 3p./ încercare de prezentare a semnificaţiei structurii- 1p. 

 

B. Limba română (32 de puncte) 

 

6. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (liniştit- adjectiv participial, citesc- 

verb predicativ, din- prepoziţie simplă, ele- pronume personal)  4x2p=8 puncte 

7. câte 2 puncte pentru fiecare enunţ construit (adjectiv- Este un om trist; adverb- Cânta trist.)

             2x2p=4p 

8. câte 2 puncte pentru fiecare funcţie sintactică ( singur- complement circumstanţial de mod, 

goale- atribut adjectival, nu se petrece- predicat verbal, oamenii- subiect)   4x2p=8puncte 

9. realizarea expansiunii termenului subliniat (vechi- care sunt vechi)- 4 puncte 



precizarea tipului de subordonată obţinută (propoziţie subordonată atributivă)- 2 puncte 

10. construirea unui fraze alcătuite din două propoziţii- 2 puncte 

construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin conjuncţia subordonatoare 

„să”- 4 puncte 

 

 

C.   - câte 3 puncte pentru fiecare modalitate de caracterizare indicată2x3p=6 puncte 

   -câte 3 puncte pentru ilustrarea adecvată a  fiecăreia dintre cele două modalități de 

caracterizare, valorificând textul dat/ câte 1 punct  pentru prezentarea superficială a trăsăturii/ 

schematism        2x3p=6 puncte 

    - adecvarea conţinutului la cerinţă 2p./ adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă 1p 

    - respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte- 2 puncte 

 

 

 

 

 

12puncte pentru redactarea se acordă astfel: 

-unitatea compoziţiei  1 punct 

-coerenţa ideilor  2 puncte 

-registru de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./ adecvarea parţială- 1p 

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

- punctuaţia (0 erori- 2p./ 1-2 erori- 1p./ 3 sau mai multe erori- 0p)   2 puncte 

-aşezarea corectă a textului în pagină       1 punct 

-lizibilitatea          1 punct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXAMEN CORIGENTA – PROBA ORALĂ 

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VIII -A  

VARIANTA I 

SUBIECTUL I – 5 p 

Se dă următorul text: 

  „Era ziuă. Lumina soarelui se prelingea printre nenumărate frunze. Umbre jucau pe o baltă din 

apropiere şi un roi de elfe roşii zumzăiau deasupra apei întunecate. 

  Pot! Ăsta a fost primul gând al lui Maggie, când a simţit că într-adevăr cuvintele au lăsat-o să intre, că 

nu mai era în casa Elinorei, ci în cu totul alt loc. Pot. Să mă trimit înăuntru, pe mine însămi. Da, se furişase 

într-adevăr printre cuvinte, aşa cum făcuse adesea în gând. Dar nu trebuia să intre în pielea vreunei făpturi 

despre care îi povestise cartea – nu, ea însăşi avea să participe la joc, ea însăşi. Maggie. Nici măcar Orpheus 

nu izbutise aşa ceva. Citind, îl trimisese acasă pe Deget-de-praf, dar nu se trimisese şi pe sine. Nimeni nu 

izbutise asta până acum, nici Orpheus, nici Darius, nici Mo.” 

(Cornelia Funke, Sânge de cerneală) 

1. Găsiţi sinonime pentru cuvintele: se prelingea, jucau, lumina, izbutise. 
2. Identificaţi primii doi diftongi diferiţi din text. 
3. Construiți enunțuri în care cuvintele subliniate din text să aibă o altă valoare morfologică decât în 

text. Precizaţi-o. 
4. Precizaţi valoarea morfologică a următorilor termeni: frunze, jucau  
5. Explicaţi cum s-au format cuvintele: nenumărate,  Deget-de-praf 

 

SUBIECTUL II – 4 p 

 

 Scrieţi două argumente în sprijinul ideii că textul suport aparţine genului epic. 

 

1P OFICIU 

 

 

 



 

 

EXAMEN CORIGENTA – PROBA ORALĂ 

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VIII -A  

VARIANTA II 

SUBIECTUL I – 5 p 

Se dă următorul text: 

 „Tata stătu ascuns în cală şase zile şi şase nopţi. Era să fie prins de două ori, când vaporul se opri să 

mai încarce marfă. Dar cel puţin auzi un marinar spunând că următorul port e Merişor şi că urmează să 

descarce grâul acolo. Tata ştia că dacă îl vor găsi marinarii, îl vor trimite acasă, aşa că scotoci în rucsac şi 

scoase o bandă de cauciuc şi sacul gol pe care scria „Merişor”. În ultimul moment, se băgă în sac, cu tot cu 

rucsacul său, trase gura sacului în interior şi o legă cu o bandă de cauciuc. Nu arăta exact ca ceilalţi saci, dar 

se strădui şi el cât putu.” 

(Ruth Stiles Gannatt, Dragonul tatălui meu) 

1. Găsiţi sinonime pentru cuvintele subliniate din text. 
2. Identificaţi trei numerale în textul dat. 
3. Scrieţi tema textului dat. 
4. Modul de expunere folosit în text este. 
5. Precizați despre ce „animal de companie” e vorba în text. 

 

SUBIECTUL II – 4 p 

 

 Imaginaţi-vă o pagină de jurnal în care să consemnaţi toate evenimentele dintr-o călătorie fantastică. 

Folosiţi naraţiunea ca mod de expunere. 

 

1 P OFICIU 

 

 

 

 



 

Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea 

An şcolar 2018- 2019 

 

Sesiunea de corigenţă - iulie  2019 

Varianta 1 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a XII-a 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Subiectul I (60 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

 

E.S.: Au trecut 17 ani de când erai elev. Cum era viaţa de liceu din Neculce? 

T.C.: Mie nu mi-a plăcut foarte mult în liceu. O spun tot timpul, sus şi tare şi nu cred că pentru mine liceul a 

fost la fel de important pe cât a fost facultatea. Pasiunea mi-am descoperit-o în facultate, în primul an. Am avut 

în liceu profesori care au însemnat ceva pentru mine, i-am menţionat şi astăzi. Am avut modele în profesorii 

mei şi am avut ce învăţa de la o parte dintre ei. Recunosc, nu de la toţi, dar cred că ar fi şi imposibil.  
E.S.: Cum erai pe vremea aceea? 

T.C.: Eram timid și arogant, pentru că încercam să maschez o timiditate. 

E.S.: Astăzi ai vorbit despre vise, despre pasiune. La 18 ani aveai vreun vis? 

T.C.: Visul meu a fost tot timpul să devin actor. Nu era un vis foarte bine conturat, dar acest lucru s-a 

întâmplat în anul I de facultate, atunci când a apărut şi pasiunea. Tot în anul I sau II, a apărut visul cu muzica. 

Iar în anul IV mi l-am şi împlinit. Lucrurile s-au înlănţuit. 

E.S.: Eşti un artist complet acum. Actor, cântăreţ. Ce le-ai transmite puştilor care vor să devină actori? 

T.C.: Să încerce. Să nu deschidă ochii doar la piedici. Să deschidă ochii şi la speranţă. Şi le-aş spune că este o 

meserie care merită făcută, dacă simţi că nu poţi să faci altceva. Este o meserie care nu se poate trăda. 

E.S.: Ce n-ai învăţat în şcoală? 

T.C.: N-am învăţat în şcoală să am răbdare. N-am învăţat în şcoală să fiu mai profund şi să mă preocupe 

lucrurile mai importante. N-am învăţat în şcoală să mă preocup numai de treaba mea, să nu mă abată de la 

drum lucruri colaterale, n-am învăţat în şcoală să nu mă uit în curtea altuia. N-am învăţat în şcoală o grămadă 

de lucruri care ţin de un bun-simţ de viaţă, pe care de multe ori profesorii nu au avut timp să ni-l transmită. La 

16 ani crezi că le ştii pe toate. N-am învăţat în şcoală că nu le ştiu pe toate. 
 

(Edward Stănescu – interviu cu Tudor Chirilă, în Viața de liceu, 29 august 2009) 

 

A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text: 

1. Explică sensul secvenței au însemnat ceva pentru mine.                                                        6 p. 

2. Precizează care au fost cele două pasiuni majore ale lui Tudor Chirilă, raportându-te la răspunsurile 

oferite de acesta.                                                                                                  6 p. 

3. Explică în ce constă sfatul pe care Tudor Chirilă îl dă tinerilor liceeni care vor să devină actori, așa 

cum se deduce din text.                                                                                          6 p. 

4. Indică două trăsături de caracter pe care le avea artistul în liceu, valorificând textul dat.      6 p. 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Tudor Chirilă față de școală, așa cum se desprinde de 

ultimul paragraf al textului. 6 p. 

 

 



B. Redactează un text, de 150-200 de cuvinte, în care să argumentezi dacă pasiunile din liceu pot sau nu 

pot fi definitorii pentru evoluția ulterioară a unui tânăr, folosind informațiile din fragmentul extras 

din interviul lui Edward Stănescu cu Tudor Chirilă. 
 

 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- formularea ipotezei; 2p. 

- menționarea poziției pe care o ai față de problematică; 2p. 

- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 20p. 

- formularea unei concluzii pertinente; 2p. 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 2p. 

- respectarea precizării privind limita de cuvinte impusă.                                                         2 p. 

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte) 

 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale genului dramatic: 

 

PROFESORUL: Locuiesc de treizeci de ani în oraşul acesta. Dumneata ai sosit de curând. Cum îl găseşti? 

ELEVA: Nu îmi displace. E un orăşel frumos, plăcut, cu un parc frumos, un pension, magazine arătoase, 

străzi, bulevarde... 

PROFESORUL: Adevărat, domnişoară! Dar tot mi-ar plăcea să trăiesc în altă parte. La Paris sau măcar la 

Bordeaux. 

ELEVA: Cunoaşteţi Parisul? 

PEOFESORUL: Nu cunosc nici Parisul, dar daţi-mi voie: puteţi să-mi spuneţi: Parisul e capitala cărui județ… 

domnişoară? 

ELEVA (se gândeşte o clipă, apoi, fericită că poate răspunde): Parisul nu e capitala... Franţei? 

PROFESORUL: Ba da, domnişoară, e foarte bine, bravo! Felicitările mele! Văd că cunoşti geografia patriei 

de-a fir-a-păr. Capitalele de județe… 

 

REDACTARE (10 puncte) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte (utilizarea registrului 

stilistic adecvat – 3 p.; ortografie – 3p.; punctuație – 3 p.; așezare în pagină, lizibilitate – 1p.) 
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Varianta 2 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a XII-a 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute 

 

Subiectul I (60 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

 

Rep.: De ce credeți că e important ca liceenii să vorbească despre filme, după ce le vizionează?  

Carmen Lopăzan: În sistemul de învăţământ românesc de până acum, elevul nu a fost încurajat să vorbească. 

Există în noi această frică de a nu greşi, de a nu avea o părere care să deranjeze şi, de cele mai multe ori, 

preferăm să nu o spunem de teama consecinţelor. (...) De asta mi se pare important acest proiect. Îl pune pe 

elev în poziţia de a-şi exprima părerea şi de a o susţine. 

Rep.: La ce contribuie educația cinematografică în dezvoltarea elevului?  

Carmen Lopăzan: Cred că le schimbă perspectiva, poate doar şi pentru faptul că ei nu o consideră o materie, 

că nu e ceva obligatoriu. Le dezvoltă simţul vizual, auditiv, simţul măsurii. 

Florin Barbu: La educarea privirii, în primul rând. Pentru că filmul este o formă de artă foarte înșelătoare, 

manipulatoare și pentru că ne dă totul mură-n gură, de la primul la ultimul cadru, lăsându-ne să credem că 

acela e singurul adevăr. Și, într-un fel e, e singurul adevăr (…) Doar că, dacă vrem să înțelegem (dincolo de) 

imaginile pe care le vedem și dacă vrem să avem și propriul nostru adevăr, trebuie să trecem de imaginea pe 

care tocmai am văzut-o.  

Rep.: Recomandați un film care i-ar face pe adolescenţi să se îndrăgostească de film ca artă.  

Carmen Lopăzan: Labirintul lui Pan, regia Guillermo del Toro, 2006. 

Florin Barbu: Propria experiență e, pentru mine, singura care e autentică, așa că n-am să dau un răspuns doar 

de amorul artei. Adică, am să vorbesc despre filmul care pe mine m-a făcut să mă îndrăgostesc nebunește de 

cinema. Și să fiu tot mai îndrăgostit. Star Wars. Important și decisiv a fost că l-am văzut când aveam 9-10 ani, 

la Sala Palatului, cu bunicul meu și că, după ce am ieșit din sală am știut că aceea e lumea la care visam. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/filme-pentru-liceeni-si-educatie-cinematografica/ 

A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text: 

1. Explică sensul secvenței informaţiilor …care îi bombardează.                                             6 p. 

2. Indică motivul precizat de Carmen Lopăzan pentru care e important ca liceenii să vorbească 

despre filme după ce le vizionează.                                                                                         6 p. 

3. Explică de ce Florin Barbu consideră filmul o formă de artă înșelătoare.                             6 p. 

4. Precizează, valorificând textul dat, care sunt cele două recomandări de filme făcute de Carmen 

Lopăzan și Florin Barbu.                                                                  .                                      6 p. 

5. Prezintă impresiile lui Florin Barbu, după vizionarea filmului Star Wars, la vârsta de 9-10 ani.                  

                                                                                                                                                 6p. 

B. Redactează un text, de 150-200 de cuvinte, în care să argumentezi dacă cinematografia are un 

rol important în formarea adolescenților, folosind informațiile din textul citat. 

 

 
 



În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- formularea ipotezei; 2p. 

- menționarea poziției pe care o ai față de problematică; 2p. 

- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 20p. 

- formularea unei concluzii pertinente; 2p. 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 2p. 

- respectarea precizării privind limita de cuvinte impusă.                                                         2 p. 

                    

 

Subiectul al II-lea (20 de puncte) 

 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele 

artistice: 

 

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestejită, 

Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; 

Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se dezlipesc, 

Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. 

 

Din tuspatru părţi a lumii se ridică-nalt pe ceruri, 

Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri. 

Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori 

Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori”. 
 

 (Vasile Alecsandri - „Sfârșit de toamnă”) 

 

 

REDACTARE (10 puncte) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte (utilizarea registrului 

stilistic adecvat – 3 p.; ortografie – 3p.; punctuație – 3 p.; așezare în pagină, lizibilitate – 1p.) 
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I. Scrie un text argumentativ, de 15-30 rânduri, despre comunicarea dintre generații – 40 

de puncte 
 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor 

lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte 

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de afirmaţia 

dată; enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii 

pertinente; 18 puncte 

- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de 

punctuaţie). 6 puncte 

 

 

II. Redactează un eseu de minim 400 de cuvinte, despre particularităţile de construcţie a personajului 

dintr-un text epic studiat, aparţinând unuia dintre autorii: Camil Petrescu, Liviu Rebreanu. – 50 de 

puncte 

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului ales într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică; (10 puncte) 

– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului ales; (10 puncte) 

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul 

realist obiectiv ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici 

narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). (10 

puncte) 

 Pentru redactarea eseului vei primi 20 de puncte, reprezentând: respectarea părților 

componente ale lucrării, logica înlănțuirii ideilor, abilități de analiză și argumentare, utilizarea limbii 

literare, ortografie, punctuație, așezare în pagină și lizibilitate. 
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I. Scrie un text argumentativ, de 15-30 rânduri, rolul educației cinematografice pentru 

tineri. – 40 de puncte 
 
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor 

lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte 

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de afirmaţia 

dată; enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii 

pertinente; 18 puncte 

- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de 

punctuaţie). 6 puncte 

 

II. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularități ale unui 

roman realist obiectiv studiat. – 50 de puncte 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului ales într-un curent 

cultural/literar sau într-o orientare tematică; (10 puncte) 

– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului ales; (10 puncte) 

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul 

realist obiectiv ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici 

narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). (10 

puncte) 

 Pentru redactarea eseului vei primi 20 de puncte, reprezentând: respectarea părților 

componente ale lucrării, logica înlănțuirii ideilor, abilități de analiză și argumentare, utilizarea limbii 

literare, ortografie, punctuație, așezare în pagină și lizibilitate. 
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Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-un roman psihologic studiat. 
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Varianta 2- oral 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a X-a 

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-un roman postbelic studiat. 
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Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-o nuvelă studiată. 
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Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-un roman psihologic studiat. 
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Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-un roman postbelic studiat. 
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Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui 

personaj dintr-o nuvelă studiată. 

 

 

 


