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REZOLVAREA ŞI BAREMUL DE CORECTARE 
 

ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
Se vor accepta toate răspunsurile corecte, chiar dacă sînt diferite de cele sugerate în 
rezolvare.  

    Max. 30 de puncte 
Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la întrebări. 

 
                      Filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" al lui Cristian Mungiu  

      nu a fost nominalizat pentru Premiul Oscar 2008 
http://www.adevarul.ro/zoom_image.php?img=2381-138224-cristianmungiure0232 
Cunoscuţi critici americani au dezaprobat lista cu cele nouă nominalizări, în care nu apare 
filmul lui Cristian Mungiu, câştigătorul premiului Palme d’Or la Cannes 2007. Filmul cu titlul 
„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” nu se regăseşte pe lista celor nouă producţii nominalizate la 
Oscar pentru cel mai bun film străin. Regizorul român e dezamăgit că nu a fost selecţionat, 
mai ales că presa din Statele Unite ale Americii a primit cu entuziasm filmul său.  
Cu puţin timp în urmă, trei critici de film ai publicaţiei „New York Times”, şi-au exprimat opţiunile pentru 
Oscaruri. Ei au susţinut că filmul lui Mungiu ar trebui nominalizat la cel puţin patru categorii. Numai că 
socotelile lor nu s-au potrivit cu cele ale votanţilor.  
Cum spui „Scandalul Oscarurilor”  în limba română?, astfel şi-a intitulat articolul din ziarul „La Weekly”  
criticul de film Scott Foundas. El explică pe larg procedura de selecţie şi condamnă decizia membrilor 
Academiei Americane de Film de a nu include filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”  în rândul 
nominalizaţilor. Articolul mai cuprinde o aspră critică la adresa a ceea ce el numeşte „o zi care va rămâne 
în istoria premiilor Academiei drept infamă".  
„Din punctul nostru de vedere, al românilor, mi se pare nedrept că filmul lui Cristian Mungiu nu a fost 
nominalizat la Oscar”, a declarat pentru  ziarul nostru criticul de film, Alex Leo Şerban. „Pe de altă parte, 
de câte ori mă întreba cineva dacă va ajunge la Oscar, eram rezervat, ştiind foarte bine ce fel de cinema 
preferă votanţii Academiei Americane. În mod cert, nu era genul de film care să întrunească adeziunea prea 
multor membri ai Academiei”, a apreciat Alex Leo Şerban.  
Regizorul Radu Muntean a fost surprins de veste, deşi crede că Oscarul înseamnă „business şi politică”. 
Producătorul Dan Burlac a declarat pentru Mediafax că Mungiu a pierdut „o bătălie comercială, nu una 
artistică”. „Este trist şi nedrept, dar la modul cum se pregăteau lucrurile, nu avea nicio şansă. Oscarul nu 
promovează valoarea artistică, ci valoarea comercială. Era bine pentru imagine dacă se afla printre 
nominalizaţi, dar nu este capătul lumii.”  
Momentul cel mai important a fost Cannes-ul a mai spus Dan Burlac. De aceeaşi părere este şi regizorul 
Corneliu Porumboiu care pune accent pe importanţa Palme d’Or-ului, şi mai puţin pe Oscar. „Pentru un 
film de autor, care nu este foarte lejer şi uşor de perceput, contează Cannes-ul, Oscarul e important pentru 
piaţa americană şi oricum filmul lui Mungiu a pătruns în acest spaţiu”, a subliniat un alt regizor român.  
 (Andrzej Wajda, Polonia), "12”  (Nikita Mihalkov, Rusia), „The Trap”  (Srdjan Golubovic, Serbia).  
 „Sunt dezamăgit că «4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile» nu a fost selecţionat printre filmele care continuă cursa 
pentru Oscar, în principal pentru faptul că primirea grozavă din presa americană crease multă aşteptare. 
Dacă parcurgem lista filmelor reţinute faţă de cea a filmelor nereţinute, constatăm că suntem într-o 
companie foarte plăcută şi că votanţii pentru film străin pur şi simplu preferă un alt tip de cinema", spune 
Cristian Mungiu, într-un comunicat trimis din Tokyo, unde îşi promovează filmul. Regizorul român 
consideră că reuşita unui film constă „în emoţia pe care o resimt spectatorii privindu-l, mai mult decât în 
onorurile publice pe care se întâmplă să le colecţioneze sau nu”.  
        (Adevărul, 2008) 
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Note lexicale 
au dezaprobat –  s-au declarat (împotriva listei), nu au fost de acord (cu lista) 
nominalizare – selectarea şi propunerea (unui film pentru a fi premiat) 
dezamăgit – înşelat în aşteptări, decepţionat   
selecţionat – ales pentru (a fi propus pe listă) 
şi-au exprimat opţiunile – a-şi afirma alegerea  
votanţi – cei care votează (selectarea unui film)  
procedura de selecţie – cadrul de alegere (a unui film) 
drept infamă  – de-a dreptul ticălos, josnic, scandalos 
eram rezervat – am fost reţinut, fără exagerări   
Academia Americană – forul care decide asupra selectării şi premierii filmelor pentru Oscar   
adeziunea – solidarizare, ataşare, aderare 
promovează – susţine, sprijină, avansează 
foarte lejer – uşor (de înţeles)   
selecţie – alegerea filmelor 
grozavă – ieşită din comun, extraordinară 
onorurile publice – premii, consideraţie, respect, recunoaştere oficială 
 

SE VOR ACCEPTA DE ASEMENEA ŞI RĂSPUNSURILE CORECTE CARE DIFERĂ 
DE CELE PREZENTATE MAI JOS DAR SUNT CORECTE 

     Max. 30 de puncte 
1. Explicaţi sensul cuvintelor pe baza textului.  

– câştigătorul: cel care a luat premiul întâi (1 punct) 
– film străin: filmul care nu a fost realizat de un american (1 punct) 
– decizia: hotărârea (1 punct) 
 

         3 puncte 
         Punctajul: 0, 1, 2, 3 
 
2. Explicaţi cu ce se acordă articolul genitival din sintagma de mai jos.  
 
 Trei critici de film ai publicaţiei „New York Times” (1 punct) 
 Ai se  acordă cu substantivul critici 
         1 punct 
         Punctajul: 0, 1 
 
3. Încercaţi să explicaţi cu cuvintele voastre sensul propoziţiei de mai jos.  
 
 „Nu era genul de film care să întrunească adeziunea prea multor membri...” (2puncte) 
 
 Nu era un film care să câştige simpatia (aprobarea) mai multor membri ai Academiei 
 Americane de Film.  
         2 puncte 
         Punctajul: 0, 1 
 
4. Despre câţi regizori români se vorbeşte în text? 
 Despre trei regizori români: Cristian Mungiu, Radu Muntean, Corneliu Porumboiu  
         (1 punct)  
         1 punct 
         Punctajul: 0, 1 
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5. De ce sunt revoltaţi criticii de film americani  şi regizorii români în legătură cu filmul 
 lui Cristian Mungiu? 
 
 Filmul cu titlul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” nu s-a aflat pe lista celor nouă producţii 
 nominalizate la Oscar pentru cel mai bun film străin. (2 puncte) 

         
         2 puncte 

         Punctajul: 0, 1, 2 
 
6.Rezumaţi în două propoziţii părerea cineaştilor români despre filmul lui C. Mungiu.  
  a)   Filmul lui C. Mungiu nu este genul de film care să întrunească adeziunea prea 
  multor membri ai Academiei" (2 puncte) 

b)   Oscarul nu promovează valoarea artistică, ci valoarea comercială. (2 puncte) 
              

4 puncte 
         Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4  
 
7. Ce au susţinut cei trei critici ai publicaţiei „New York Times”? 
 
 Cei trei critici au susţinut că filmul lui Mungiu ar trebui nominalizat la cel puţin patru 
 categorii. (2 puncte)       

    
2 puncte 

         Punctajul: 0, 1, 2 
 
8. Cum şi-a exprimat părerea criticul de film Scott Foundas?  
 
a)  A scris un articol: Cum spui „Scandalul Oscarurilor” în limba română? (1 punct) 
b)  A explicat pe larg procedura de selecţie (1 punct) 
c)  A condamnat decizia membrilor Academiei Americane de Film (1 punct) 
d)  A făcut o aspră critică la adresa a ceea ce el numeşte „o zi care va rămâne în istoria 
 premiilor Academiei drept infamă". (1 punct)  
         4 puncte 
         Punctajul: 0, 1, 2, 3, 4 
 
9. Cum a reacţionat criticul de film Alex Leo Şerban?  

a) I se pare nedrept că filmul lui Cristian Mungiu nu a fost nominalizat la Oscar” .  
         (1 punct) 

b) Era rezervat, pentru că ştia foarte bine ce fel de cinema preferă americanii (1 punct) 

c) Nu era genul de film care să întrunească aprobarea prea multor membri ai Academiei (1 punct) 

         3 puncte 
         Punctajul: 0, 1, 2, 3 
 
10. După Dan Burlac ce promovează premiul Oscar?  
 Premiul Oscar promovează valoarea comercială şi nu valoarea artistică. (1 punct) 

1 punct   
         Punctajul: 0, 1 
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11. Ce fel de premiu a câştigat filmul cu titlul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” al lui Cristian 
 Mungiu?   
 
 Filmul a câştigat premiul Palme d’Or la Cannes 2007. (2 puncte) 
 

2 puncte 
         Punctajul: 0, 1 
 
 
12. Cum a reacţionat regizorul C. Mungiu la faptul că filmul său nu a fost nominalizat 
 pentru Oscar?  
 
 a)A fost dezamăgit că «4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile» nu a fost selecţionat printre 
 filmele care continuă cursa pentru Oscar.      (2 puncte)  
 b) Filmul a avut o primire grozavă în presa americană ceea ce a creat multă 
aşteptare.        (1 punct) 
 c)Reuşita unui film constă „în emoţia pe care o resimt spectatorii privindu-l, mai 
mult  decât  în onorurile publice pe care se întâmplă să le colecţioneze sau nu”. (2 
puncte) 
 
 
         
         5 puncte 
         Punctajul: 0, 1, 2, 3 , 4, 5 
 
 

Total 30 de puncte 
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Criterii de evaluare a subiectelor la producere de text  
 
Îndrumătorul de corectare cuprinde elemente de conţinut ale unor posibile rezolvări 
corecte. 
Se vor accepta, de asemenea, soluţii diferite, dar corecte. Evaluarea rezultatelor nu va 
putea fi influenţată în cazul în care  interpretările subiective ale examinatorilor, în 
chestiunea respectivă, diferă de aprecierea acceptată în general a problemei şi a 
fenomenului din subiecte, şi nici în cazul în care părerile candidaţilor, în problema  
respectivă, se deosebesc de cele care sînt considerate unanim acceptate. 
 
ORTOGRAFIE, ASPECTUL ÎNGRIJIT AL SCRISULUI  

Aprecierea ortografiei şi aspectului îngrijit al lucrării se va realiza după criteriile unitare 
de corectare a lucrărilor de bacalaureat. 

– Profesorul va sublinia greşelile de ortografie, pe urmă el va stabili punctajul total al 
ortografiei candidatului pe baza baremului de notare. 
– Din cauza greşelilor de ortografie se vor putea  scădea din punctajul total  
           15 puncte. 
– Din cauza grafiei dezordonate, respectiv a scrierii cu deficienţe, se vor putea scădea în 
total            3 puncte. 

     
CRITERII GENERALE ÎN APRECIEREA SUBIECTELOR  
LA PRODUCERE DE TEXT 
 

CALITATEA 
CONŢINUTULUI  

 

STRUCTURA LUCRĂRII  CUNOŞTINŢE 
DE LIMBĂ 

– interpretarea, expunerea 
subiectului; referirile la text în 
cazul subiectelor avînd la bază 
un text; 
 
– cultură literară şi de limbă, 
orientare,referinţe întemeiate , 
citatul; 
 
– prezentarea la obiect a 
conţinutului; argumentarea 
afirmaţiilor; 
 
– simţul abordării unei 
probleme; exprimarea raportării 
individuale a temei (de ex. 
Reflecţii, luare de poziţie); 
 
– cunoaşterea problemelor lumii 
contemporane, nivelul 
intelectual al reflectării. 
 

– să corespundă elementelor 
genului indicat; să formeze o 
structură adecvată temei, 
destinatarului, genului, mesajului 
privind conţinutul; 
 
– să exprime o structură coerentă 
a textului (de ex. raporturi 
temporale şi spaţiale; raporturi 
logice şi semantice adecvate; 
cuvinte cheie, conexiuni şi, 
retroacţiuni  --feed-back --, 
stabilirea relaţiilor gramaticale, 
semantice şi pragmatice);  
 
– proporţia şi structurarea (de ex. 
Introducerea, tratarea 
subiectului, proporţia încheierii, 
indicarea schimbării temei, 
folosirea alineatelor); 
 
– încadrarea în dimensiunea 
precizată. 
 

– stăpînirea cu siguranţă a 
normelor limbii standard; 
 
– folosirea adecvată şi 
variată a                           
cuvintelor, stilul adecvat 
subiectului şi situaţiei de 
comunicare; 
 
– claritate, profunzime şi 
exactitate în modul de 
prezentare;  
 
– construirea frazei şi a 
textului în stil curgător şi 
inteligibil; 
 
– aspectul îngrijit al 
lucrării, lizibilitatea 
scrisului. 
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Punctajul maxim 

Calitatea conţinutului   30 de puncte    

Structura lucrării  10  de puncte    

Cunştinţe de limbă  30 de puncte     

 
Total: 70 de puncte  
 
ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DIN SUBIECTELE 
 DE LA PRODUCERE DE TEXT (500-1500 de cuvinte) 

 
  

Se vor accepta toate răspunsurile corecte, chiar dacă sînt diferite de cele sugerate în 
rezolvare.  

 
 

SUBIECTUL I 
ESEU (ARGUMENTARE) 

Realizaţi pe baza textului de faţă un eseu în care să prezentaţi argumente pro sau 
contra privind seria de romane Harry Potter şi fenomenul Harry Potter care au 
cucerit lumea întreagă.  
 

Harry Potter a cucerit lumea 
 
Un studiu american de cercetare asupra consumatorului, întreprins în Statele Unite ale 
Americii a estimat că peste 50% din copiii între 6 şi 17 ani au cel puţin o carte despre Harry 
Potter şi că mii de copii dintre aceştia au citit volumele de mai multe ori. Se pot găsi 
pretutindeni tot felul de obiecte care îl reprezintă pe Harry Potter: cărţi de joc, jocuri video, 
jucării, haine, pături, covoare, calendare, jocuri de calculator, bomboane etc.  
Aceste obiecte ni-l arată pe Harry Potter ca fiind un băiat brunet, inofensiv, cu părul ciufulit, 
cu o cicatrice mică în formă de fulger pe frunte şi cu ochelarii strâmbi pe nas. El fie călăreşte 
o mătură, fie o ţine în mână, fiind însoţit de o bufniţă albă ca neaua.  
Imensa popularitate a lui Harry Potter a reieşit şi din faptul că părinţii au stat la coadă ore 
întregi ca să cumpere bilete la film pentru odraslele lor. Cu un total de încasări de peste 
miliarde de dolari, filmul a fost în topul cinematografelor în lumea întreagă.  
Oare de ce este Harry Potter atât de popular? Seria de volume Harry Potter nu este cu nimic 
deosebită de romanele fantastice pe care mulţi dintre noi le-am citit în copilărie. Volumele 
sunt distractive şi pline de fantezie. Ele descriu o anumită luptă între bine şi rău. Eroul seriei, 
Harry Potter, este un băiat obişnuit cu care mulţi copii se pot identifica.  
Dar chiar de la început (încă din primul volum) el descoperă că părinţii săi adevăraţi au fost 
nişte vrăjitori "buni" care au fost omorâţi de un vrăjitor "rău" (Lord Voldemort). Voldemort a 
încercat să-l omoare şi pe Harry Potter, dar din motive necunoscute, nu a reuşit. Atacul său 
împotriva lui Harry Potter are drept rezultat cicatricea în formă de fulger de pe fruntea 
acestuia. Însă părinţii lui Harry i-au transmis o aptitudine pentru magie care îi dă dreptul să 
meargă la "şcoala de vrăjitorie şi magie Hogwarts". Şcoala se află într-o lume fermecată, care 
există în paralel cu lumea reală (Anglia contemporană), în care Harry şi părinţii săi adoptivi 
trăiesc de fapt.  
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Note lexicale:  
Inofensiv ─  care nu face rău 
Ciufulit ─ zbârlit, păr care este în dezordine 
Cicatrice ─  urmă lăsată de o rană, de o tăietură  
Odrasele ─ descedenţi, urmaşi, copii 
Distractive ─ amuzante, plăcute  
Se pot identifica ─ se pot transpune în situaţia cuiva. 
 
Argumente pro: 
 
1. Sunt de acord cu autorul acestui articol pentru că seria de romane Harry Potter semnată de 
J. K. Rowling din Anglia şi filmele despre aventurile lui Harry Potter au un univers foarte 
bogat şi interesant de unde nu lipsesc nici magia, vrăjitoria, nici fantasticul. Referinţele 
mitologice se împletesc cu o poveste captivantă, o lume magică unde prietenia, curajul şi 
iubirea sunt o realitate, la fel ca şi suferinţa. 

De fapt, ele sunt basme moderne în care personajele zboară pe măturile unor vrăjitoare 
şi cei care sunt pasionaţi pentru lumea magică citesc cu mare plăcere aceste romane. Un 
număr mare de copii şi chiar de adulţi care nu au citit până acum, parcurg aceste romane de 
sute de pagini cu interes. 

 
Se vor urmări componentele eseului, felul şi calitatea argumentării:  

– exprimarea argumentată a punctului de vedere personal în privinţa romanelor Harry 
Potter de J. K. Rowling şi a filmelor despre aventurile lui Harry Potter;  
– argumentele trebuie să fie convingătoare:  

– romanele au o acţiune bogată cu multe personaje interesante; 
– lupta între ideea de bine şi de rău este în favoarea binelui care câştigă mereu 
până la urmă; 
– felul de a povesti al autoarei este captivant, ea ştie să îmbine elementele 
realului cu cele ale fantasticului (visului); 
– copiii citesc cu mare plăcere aceste romane; în lumea întreagă milioane de 
copii care nu au citit nici o carte, acum sunt fani ai lui Harry Potter.  

 
SAU  
 
Argumente contra:  
 
2. Nu sunt de acord cu autorul acestui articol pentru că romanele Harry Potter semnate de J. 
K. Rowling din Anglia şi filmele despre aventurile lui Harry Potter sunt foarte îndepărtate de 
lumea actuală a copiilor. În aceste romane există prea multe lucruri legate de magie şi de 
fantastic care îi pot influenţa în mod negativ pe copii pentru că acest univers este fals. Eu sunt 
împotriva acestor cărţi şi cred că traducrerea şi publicarea lor au doar un scop comercial.  
 
Se vor urmări componentele eseului, felul şi calitatea argumentării:  

– exprimarea argumentată a punctului de vedere personal în privinţa romanelor Harry 
Potter de J. K. Rowling  şi a filmelor despre aventurile lui Harry Potter;  
– argumentele trebuie să fie convingătoare:  
– aceste romane sunt mult prea mult îndepărtate de preocupările actuale ale copiilor; 
– universul lui Hary Potter este fals şi îi transpune pe copii într-o lume a vrăjitoriei în 
care ei doresc să trăiască şi în continuare; 
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– povestirea este pe alocuri prea complexă cu prea multe personaje şi situaţii, iar copiii 
urmăresc cu greu aceste episoade; 
– copiii ar trebui să citească alte cărţi mai apropiate de preocupările lor.  

 
Redactarea va urmări succesiunea logică a ideilor structurate după schema: 
introducere, cuprins, încheiere sau concluzii.  
Eseul trebuie să fie construit pe paragrafe în funcţie de ideile principale. 
Profesorul va urmări abilitatea candidatului de a formula judecăţi de valoare, precum 
şi exprimarea unor atitudini personale. 
Se va ţine cont de stilul şi vocabularul adecvate conţinutului eseului, de ortografie şi 
de punctuaţie.  

70 de puncte 
 

Punctajul: calitatea conţinutului: 30 de puncte 
     structura lucrării:        10 de puncte  
     cunoştinţe de limbă:    30 de puncte  

 
 
SUBIECTUL II 
ANALIZA UNEI OPERE LITERARE 
 

Analizaţi felul în care se realizează comicul în fragmentul ales din O scrisoare 
pierdută de Ion Luca Caragiale. În ce măsură devine discursul lui Farfuridi de un ridicol 
irezistibil şi fără sens în dezbaterile electorale. Analizaţi totodată indicaţiile scenice ale 
autorului şi menţionaţi  sursele comicului.  
 
Ion Luca Caragiale: O scrisoare pierdută 
 (Fragment) 

 
"FARFURIDI (emoţionat şi asudînd): Atunci, iată ce zic eu [...] Dacă Europa... să fie cu 
ochii aţintiţi asupra noastră, dacă mă pot pronunţa astfel, care lovesc soţietatea, adică 
fiindcă din cauza zguduirilor... şi ... idei subversive... (asudă şi se rătăceşte din ce în ce) şi 
mă-nţelegi, mai în sfîrşit, pentru care în orce ocaziuni solemne a dat probe de tact... vreau 
să zic într-o privinţă poporul, naţiunea, România... (cu tărie) ţara în sfîrşit... cu bunsimţ, 
pentru ca Europa cu un moment mai nainte să vie şi să recunoască, de la care putem zice 
depandă ... (se încurcă şi asudă mai tare) [...] pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor 
noastre de ginta latină însă! (Foarte asudat, se şterge, bea, iar se şterge şi suflă foarte 
greu. Trahanache a urmărit cu mîna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi. Bravo şi 
aplauze în fund, conduse de Brînzovenescu; rîsete şi sîsîituri în grupul lui Caţavencu. 
Clopoţelul lui Trahanache de-abia se mai aude. După ce s-a mai oprit zgomotul, cu multă 
aprindere.) Daţi-mi voie! Termin îndată! Mai am două vorbe de zis. (zgomotul tace.) Iată 
dar opinia mea. (În supremă luptă cu oboseala, care-l biruie.) Din două una, daţi-mi voie: 
ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, 
primesc! dar atunci  să se schimbe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale... Din 
această dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!"   
 

(Ion Luca Caragiale: O scrisoare pierdută, 1884) 
Elemente de conţinut: 

 
Se va urmări felul în care elevii cunosc noţiunile literare, istoria literaturii române. 
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Se vor aprecia abilităţile de analiză literară. Se cere deci: 
– stabilirea locului piesei în contextul operei lui Ion Luca Caragiale 
– genul şi specia: prezentarea cîtorva caracteristici ale comediei (de pildă: specie a 
genului dramatic în care sînt înfăţişate personaje, caractere, situaţii într-un chip care 
stîrneşte rîsul avînd un sfîrşit fericit; comediile pot fi de caracter, de moravuri, de 
situaţii.  
– prezentarea pe scurt a subiectului piesei (campania electorală în capitala unui judeţ 
de munte; istoria scrisorii de dragoste a prefectului Tipătescu adresată Zoiei, soţia lui 
Trahanache, şantajul la care recurge Caţavencu  folosindu-se de scrisoare) 
– analiza textului: fragment din discursul demagogului Farfuridi la o întrunire 
electorală. 
– se vor menţiona cele două grupuri pe baza indicaţiilor scenice (grupul lui 
Brînzovenescu şi cel al lui Caţavencu). 
– prezentarea rolului indicaţiilor scenice din paranteză (notaţiile autorului se referă la 
indicaţii de regie, la modul de expunere, punerea în scenă etc.). 
– menţionarea  surselor comicului de limbaj (confuzia semantică şi gramaticală a 
discursului, lipsa coerenţei, fragmentele de discurs sînt ilogice, creînd astfel o 
atmosferă de absurd. Noţiunile ca poporul, naţiunea, România, Europa se golesc de 
sens şi devin ridicole în discursul lui Farfuridi; obiectivul autorului este de a 
demonstra demagogia politicienilor. 
– expresii devenite uzuale în limba română: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu 
se schimbe nimica; ...să se schimbe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale...  

 
Punctajul: calitatea conţinutului: 30 de puncte 

     structura lucrării:        10 de puncte  
     cunoştinţe de limbă:    30 de puncte  

Total: 70 de puncte 
 

      SUBIECTUL III 
ANALIZĂ COMPARATĂ 
 

Editura Humanitas din Bucureşti intenţionează să publice o carte despre balada 
Mănăstirea Argeşului şi variantele ei răspîndite în ţările vecine.  
Aţi primit sarcina să redactaţi o lucrare cu tema: Analiza comparată a baladei Mănăstirea 
Argeşului şi a baladei Kőműves Kelemenné în limba maghiară. 
Scoateţi în evidenţă trăsăturile comune (tema jertfei zidite, tema visului), apoi diferenţele 
(forma, dimensiunile celor două balade, căutarea locului, abundenţa şi lipsa descrierilor, 
apariţia copilului, soarta zidarilor etc.)   
Întroducere: specia baladei:  

– poezie epică cu carater legendar narativ care se distinge printr-o lungime 
puţin obişnuită.  
– exprimă aspiraţia către neobişnuit, actul eroic, către depăşirea limitelor 
obişnuite avînd un caracter fantastic. 
– cuvîntul "baladă" a fost introdus în folclorul românesc de Vasile Alecsandri, 
echivalent pentru "cîntecul bătrînesc", în culegerea sa  Poezii poporale. Balade 
(Cîntece bătrîneşti) adunate şi îndreptate, 1852-1853. 
– identitatea tematică a multor balade româneşti (Meşterul Manole) şi maghiare 
după cum reiese din antologiile româneşti şi cele maghiare (Kriza János: 
Vadrózsák) sau sud-est europene.   
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Asemănările: 
– surparea zidului (imposibilitatea de a construi): în variantele româneşti: "Dar 

orice lucra,/Noaptea se surpa!"; în variantele ungureşti: "Amit raktak délig, 
leomlott estére,/, Amit estig raktak, leomlott reggelre." 
– zidirea cere jertfă pentru că numai în felul acesta se va putea isprăvi 

mănăstirea; "Pîn-om hotărî/În zid de-a zidi/Cea-ntîi sorioară/Care s-a ivi"; 
respectiv cetatea Deva ( "- Melyik felesége hamarább jő ide,/Azt gyengén 
fogjuk meg, dobjuk be a  tűzbe/Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe") 

  – tînguirea 
Diferenţele: 

– căutarea locului ocupă un loc important în variantele româneşti (Pe Argeş, în 
gios,/Pe un mal frumos") sau în alte variante ("În sus pe Argiş/Prin ăl 
cărpeniş/Plimbă-mi-se plimbă/Domnul Negru-vodă"), -în variantele româneşti 
Negru-vodă este cel care comandă zidirea mănăstirii ("Loc de monastire/ Şi de 
pomenire"). 
– în variantele maghiare este vorba de zidirea cetăţii Deva ("Tizenkét kőmives 
összetanakodék,/Magos Déva várát hogy fölépítenék.") şi nu apare persoana 
care comandă zidirea cetăţii, doar suma ("Fél véka ezüstér, fél véka aranyért"); 
în variantele româneşti Negru-vodă cere să i se construiască o mănăstire: "Ca 
să-mi ridicaţi/Aici să-mi duraţi/Monastire naltă/Cum n-a mai fost alta,"; 
diferenţe la nivelul comenzii: mănăstire/cetate!  
– căutarea unor ziduri, rămăşiţe ale altor construcţii mai vechi în variantele 
româneşti ("Nu cumv-ai văzut/Pe unde ai trecut/Un zid părăsit/Şi neisprăvit") 
-numărul zidarilor: în variantele româneşti avem: "Nouă meşteri mari,/ Calfe şi 
zidari/Şi Manoli - zece "; iar în variantele maghiare sînt doisprezece: "Tizenkét 
kőmives összetanakodék," sau treisprezece: Összetanakodott tizenkét 
kőműves/tizenharmadik Kelemen Kőműves." 
– în variantele maghiare meşterii ajung la înţelegere în privinţa jertfei 
("Egymás között szoros egyességet tettek")? în cele româneşti Manole are un 
vis ("Ştiţi ce am visat/de cînd m-am culcat?)  
– în variantele româneşti femeia este zidită în zid, în variantele ungureşti ea 
este arsă şi cenuşa ei este amestecată cu var; 
– moartea meşterului apare numai în variantele româneşti. 
– în variantele ungureşti în centrul baladei stă figura femeii zidite, a copilului şi 
a zidarului. 

 
Profesorul va aprecia mai ales:  
– evidenţierea asemănărilor între cele două balade;  
– capacitatea de abstractizare a elevilor în realizarea analizei comparate a celor două 
balade; 
– logica şi coerenţa argumentării; 
– respectarea normelor gramaticale şi ortografice.  

 
Punctajul: calitatea conţinutului:   30 de puncte 

     structura lucrării:    10 de puncte  
     cunoştinţe de limbă:  30 de puncte   

Total:  70 de puncte 
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