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I. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI (Total 40 de puncte) 
 
Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți la întrebări. 
 
1. Prezentați, pe scurt, tema acestui articol. 

Autorul articolului prezintă personalitatea și elemente din biografia artistei Maria Ciobanu (satul, familia). 
Pe baza unor fragmente de interviuri cu Maria Ciobanu se conturează etapele vieții și succesului artistei. 
În final se vorbește despre seria de spectacole de retragere care a avut loc cu ocazia serbării a 60 de ani de 
carieră artistică a Mariei Ciobanu. 

5 puncte 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
 
Explicație corectă a etapelor vieții artistei cu detalii   5 puncte 
Explicație corectă a temei       4 puncte 
Explicație argumentată cu ezitări      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni       2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de limbă    1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice  0 puncte 
 
2. Explicați, pe baza textului, sensul metaforei: ciocârlia cântecului popular românesc   
 
Maria Ciobanu a fost comparată de către oamenii din sat cu o ciocârlie și i s-a spus Ciocârlia din Roșiile.  
Un membru al juriului de concurs afirma că ea Nu e glas, e forță a naturii, e un miracol. I-ați ascultat trilurile 
«Ciocârliei»? 
Melodia Lie, ciocârlie a devenit unul dintre cântecele cele mai cunoscute ale artistei pentru că ea imită cu o 
mare forță artistică trilul ciocârliei. 

3 puncte 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
 
Explicație corectă a idelor      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni      2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de limbă    1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice 0 puncte 
 
3. Cum este descrisă în text familia Mariei Ciobanu?  
 
Ea s-a născut într-o familie de iubitori ai cântecului popular 
Tatăl său era un instrumentist popular. 
Mama sa a avut o voce deosebită.  
Tatăl o punea să cânte în fața musafirilor. 
Maria Ciobanu are două fete și un băiat.  

5 puncte 
Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
 
Explicație completă a temei cu detalii    5 puncte 
Explicație corectă a temei       4 puncte 
Explicație  cu ezitări      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni      2 puncte 
Explicație cu abateri  și cu greșeli de limbă    1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice 0 puncte 
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4. Ce îi spuneau Mariei femeile din satul Roșiile și cum o numeau sătenii?  
 
«I-auzi-o pe Maria lui Ion Ciobanu, ce glas frumos are!». 
Oamenii din sat îi spuneau Ciocârlia din Roșiile. 

3 puncte 
 
Explicație corectă a temei      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni      2 puncte 
Explicație  cu greșeli      1 punct 
Explicație cu abateri  grave     0 puncte 
 
 
5. Ce făcea tatăl ei pentru a pune în valoare talentul Mariei? 
Tatăl ei  o punea să cânte în fața musafirilor  
și spunea: Pe-asta mică am s-o fac mare artistă!  

3 puncte 
Explicație corectă a temei       3 puncte 
Prezentare cu omisiuni      2 puncte 
Explicație cu ezitări      1 punct 
Explicație cu abateri grave     0 puncte 
 
 
6. Ce examen  a dat Maria Ciobanu și cum a reușit să ocupe un post la o formație cunoscută din 
București? 
 
Maria Ciobanu a dat examen pentru ocuparea postului la Ansamblul Ciocârlia din București. 
Din cei 400 de înscriși au trecut proba de foc numai două cântărețe de muzică populară: Irina Loghin și Maria 
Ciobanu. 

2 puncte 

Explicație corectă a temei      2 puncte 
Explicație  cu ezitări       1 punct 
Explicație cu abateri grave     0 puncte 
 
 
7. Găsiți câte două sinonime pentru cuvintele:  
 
cântec: melodie, compoziție muzicală 
instrumentist: interpret, muzicant (solist) 
aptitudini muzicale: talent muzical, inclinație (capacități) 
musafir: oaspete, invitat 
dorință: dor, aspirație, (năzuință) 

5 puncte 
Explicație completă a sinonimelor     5 puncte 
Explicație corectă  cu mici omisiuni    4 puncte 
Explicație  cu ezitări      3 puncte 
Prezentare cu mai multe omisiuni     2 puncte 
Explicație cu  abateri și cu  greșeli de ortografie   1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice 0 puncte 
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8. În ce lună au avut loc concertele pentru serbarea carierei artistice a Mariei Ciobanu și ce 
semnificație are această lună?  
 
Aceste concerte au avut loc în luna martie  
având o mare încărcătură emoţională,  
pentru că luna martie este dedicată mamei şi femeii. 

3 puncte 
 
9. Găsiți în text formele (câte 1 exemplu) de imperfect ale verbelor a cânta, a merge, a pune  a spune, a 
face 

 
cântau,  
mergea,  
punea 
spunea /u/ 
făcea 
 

5 puncte 
5 răspunsuri corecte       5 puncte 
4 răspunsuri corecte       4 puncte 
3 răspunsuri corecte       3 puncte 
2 răspunsuri corecte       2 puncte 
1 răspuns corect        1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice 0 puncte 
 
10. Găsiți în text formele (câte 1 exemplu) de perfect compus ale verbelor reflexive: a se naște, a se 
îndeplini, a-și încheia  
 
s-a născut,  
s-a îndeplinit,  
și-a încheiat 
 
Explicație corectă a idelor      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni      2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de limbă     1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice 0 puncte 
 

3 puncte 
 
11. Explicați sensul sintagmei zâna satului.   
zâna satului în poveștile populare zâna poate să însemne și zeiță,  
femeie divină (de o frumusețe ieșită din comun) și care are puteri supranaturale.  
Deci zâna satului simbolizează recunoașterea talentului și admirația sătenilor față de această fată. 
 

3 puncte 
Explicație corectă a idelor      3 puncte 
Prezentare cu omisiuni       2 puncte 
Explicație cu abateri  și cu  greșeli de limbă    1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice  0 puncte 
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II. ALEGEȚI UNUL DINTRE CELE DOUĂ SUBIECTE URMĂTOARE: 

ARGUMENTARE SAU REDACTAREA UNUI TEXT FUNCȚIONAL 
(120-200 de cuvinte)       (Total 10 puncte) 
 

A) Realizaţi pe baza fragmentului de mai jos un text în care să prezentaţi 3-5 
argumente referitoare la utilizarea tabletei de către copii.  

 
În elaborarea textului aveți în vedere următoarele repere: 

1. Copiii învață multe lucruri utile folosind tableta. 
2. Prin intermediul aplicațiilor ei învață cu plăcere și mai ușor. 
3. Mulți copii își îmbunătățesc abilițățile de citit și cunoștințele de limbă. 
4. Utilizată de la vârste foarte fragede tabletele afectează dezvoltarea normală a creierului. 
5. Abilitățile de comunicare și socializare vor diminua la copiii care utlizează tableta timp 
îndelungat.  

 
În argumentare puteți folosi formule ca: în opinia mea…, suntem martorii unui proces…; verbe 
de opinie (a considera, a presupune, a fi de părere, a crede); adverbe şi locuţiuni adverbiale 
proprii argumentării (posibil, fără îndoială, probabil, desigur, cu certitudine, cu siguranţă); 
conjuncţii sau locuţiuni conjuncţionale (pentru că, din cauză că, deoarece, încât, ca să). Folosiţi 
formule ca: în primul rând…, în al doilea rând…, mai întâi…, dat fiind faptul…, de exemplu…, 
prin  urmare…, în concluzie. 

1. În opinia mea, copiii de azi au sanșa să-și dezvolte logica, imaginația, intuiția și capacitatea 
de a găsi soluții la probleme. Fără îndoială ei își îmbunătățesc timpul de reacție în a rezolva 
problemele legate de însușirea unor noi cunoștințe.  

2. Prin intermediul aplicatiilor software creative și amuzante copiii învață cu mai multă plăcere 
și, în consecință, mai ușor. În ultima vreme suntem martorii unui proces nou în toată Europa: și 
anume în numeroase școli au fost introduse manualele digitale în școli, copiii vor învăța să 
citească și să scrie cu ajutorul tabletelor. 

3. Mulți copii își îmbunătățesc abilițățile de citit și cunoștințele de limba engleză, fiind motivați 
să găsească singuri informații și jocuri noi. Copiilor le face plăcere să lucreze cu tabletele, iar 
randamentul lor școlar este cu siguranță mai ridicat. 

4. Utilizată de la vârste foarte fragede, înainte de 6 ani, și în special în primii 3 ani de viață, 
tehnologia touchscreen afectează dezvoltarea normală a creierului. Eu sunt de părere că acești 
copii sunt supraîncărcați, suprastimulați vizual, astfel ei se plictisesc foarte repede și la școală 
nu au răbdare și nici nu sunt motivați să învețe scrisul și cititul sau rezolvarea unor probleme 
de matematică 
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5. Copiii care își petrec foarte mult timp singuri în fața tabletei nu își dezvoltă corespunzător 
abilitățile de comunicare și socializare, devenind din ce în ce mai izolați. Din cauză că acești 
copii stau ore întregi în fața tabletei nu au timp să comunice cu părinții sau cu frații, astfel, 
crește riscul apariției problemelor de comportament și a tulburărilor emoționale. Consider că 
jocurile pentru copii, pe care le cunosc, sunt din în ce mai agresive, ceea ce duce la imitarea 
agresivității și în grupuri mici.  

În argumentarea voastră folosiţi formule ca: în opinia mea…, suntem martorii unui proces…; 
verbe de opinie (a considera, a presupune, a fi de părere, a crede); adverbe şi locuţiuni 
adverbiale proprii argumentării (posibil, fără îndoială, probabil, desigur, cu certitudine, cu 
siguranţă); conjuncţii sau locuţiuni conjuncţionale (pentru că, din cauză că, deoarece, încât, 
ca să). Folosiţi formule ca în primul rând…, în al doilea rând…, mai întâi…, dat fiind faptul…, 
de exemplu…, prin  urmare…, în concluzie. 
 
Respectați normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de 
ortografie și de punctuație) și limitele de spațiu indicate.   
 
B) Redactați o scrisoare cu tema de mai jos. 
 
Sunteți elev/ă al/a Liceului "Nicolae Bălcescu" din Giula. Realizați o scrisoare cu tema 
precizată mai jos.  Redactați o scrisoare de intenție adresată directorului pentru angajare la Hotel 
Wellness Familial din Giula. Semnați scrisoarea cu inițialele B.E. 
Doriți să vă angajați în cadrul firmei Hotel Wellness Familial din Giula. Recent ați citit într-un 
ziar local reclama firmei pentru un post de organizator de excursii la acest hotel. Motivați 
scrisoarea de intenție cu următoarele informații:  după liceu ați făcut o specializare în domeniul 
organizării excursiilor, iar pe baza exprienței pe care o aveți și pe baza cunoștințelor de limbă 
(maghiara, româna, engleza) veți putea organiza vizite și excursii pentru turiștii români în orașul 
Giula și în alte localități unde trăiesc și români din Ungaria. Cunoașteți istoria  orașului Giula 
și a localităților, precum și tradițiile românilor din Ungaria.  Sperați că veți fi angajat/ă și 
așteptați un răspuns favorabil. 
 
În redactarea scrisorii veți avea în vedere următoarele: 

- să se respecte convențiile specifice unei scrisori de intenție: 
- să se regăsească: formulele de adresare; data indicată și locul; formulele de încheiere, 
- conținutul și structura să fie adecvate argumentării; 
- să se asigure registrul stilistic și să se respecte normele de exprimare corectă, de ortografie și 
de punctuație 

Se vor aprecia în text următoarele elemente: 
- menționarea localității și a datei; 
- formula de adresare (Stimate Domnule Director); 
- conținutul scrisorii : doriți să vă angajați la un hotel, să organiganizați excursii pentru turiștii 
români; 
- motivarea: după liceu ați făcut o specializare, experiență în domeniu, cunoașterea mai multor 
limbi, 
cunoașterea istoriei și a tradițiilor românilor din Ungaria; 
- formule de închiere; 
- semnătura. 
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Criteriul principal de apreciere este respectarea normelor privind conținutul, structura și 
modalitatea de reflectare a situației de comunicare, și respectarea convențiilor specifice unei 
scrisori. 

8 puncte 
 

Se va urmări respectarea normelor gramaticale,  corectitudinea exprimării și aspectul îngrijit 
al lucrării. 

2 puncte 
 
 
 
PRODUCEREA TEXTULUI 

 
ALEGEŢI ŞI REZOLVAŢI UNUL DINTRE CELE DOUĂ SUBIECTE DE LA PROBA DE 
PRODUCERE A TEXTULUI (400-800 de cuvinte) 

 
Total 40 de puncte 

 
A) ANALIZA UNEI OPERE LITERARE 

 
Analizați fragmentul (cap. III) de mai jos din nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici. 
Prezentați în linii mari (1) tema nuvelei Moara cu noroc de Ioan Slavici și (2) trăsăturile 
realismului obiectiv al autorului. Pe baza fragmentului de mai jos stabiliți importanța în 
narațiunea realistă a (3) portretului personajelor (Lică Sămădăul, Ana, Ghiță) și a 
dialogului. Analizați (4) desfășurarea primei întâlniri dintre Lică Sămădăul și Ana, soția 
lui Ghiță, Lică și Ghiță. Observați raportul care se stabilește între personaje : Lică 
Sămădăul stăpân, Ghiță amenințat și supus, Ana uimită de Lică.  
 
1. Tema nuvelei Moara cu noroc: 
Ghiță, cizmar sărac va lua în arendă cârciuma de la Moara cu noroc, pentru a câștiga mai mulți 
bani. La Moara cu noroc afacerile merg bine, dar apare Lică Sămădăul, șeful porcarilor și al 
turmelor de porci care va schimba viața familiei lui Ghiță. Din dorința de a se îmbogăți 
cârciumarul Ghiță se va îndepărta de Ana și îl va ajuta pe Lică la jefuirea arendașului, la 
uciderea unei femei și a unui copil. Ghiță o lasă pe Ana la Moara cu noroc, împreună cu Lică 
pentru a-l denunța jandarmului Pintea. Ghiță și Ana vor pieri, iar Lică se va sinucide. 
 
2. Realismul de factură obiectivă 
Trăsăturile prozei realist-obiective: scriitorul își fixează câmpul de observație asupra vieții 
sociale a satului ardelenesc; personajele sunt prezentate în strânsă legătură cu mediul social; 
autorul se inspiră din realitate; prezintă lumea în mod veridic și obiectiv; analizează rolul nefast 
al îmbogățirii rapide, al banului; naratorul este omniscient (știe tot ce gândesc și simt 
personajele sale); în nuvele, Slavici prezintă personajele cu o trăsătură dominantă de caracter.  
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3. Importanța portretului și dialogului  
Autorul construiește un portret complex al lui Lică. Portretul său psihic este cel al unui om ieșit 
din comun: vestitul Lică Sămădăul. Portretul fizic este cel al omului tânăr și necruțător: Lică, 
un om de treizeci și șase de ani, înalt, uscățiv și supt la față, cu mustața lungă, cu ochii mici și 
verzi și cu sprâncenele dese și împreunate la mijloc. Îmbrăcămintea lui Lică sugerează un om 
deosebit: era porcar, însă dintre cei ce poartă cămașă subțire și albă ca floricelele, pieptar cu 
bumbi de argint și bici de carmajin, cu codoriștea de os împodobit cu flori tăiate și cu ghintulețe 
de aur. Dialogul, scurt și tăios, are menirea să completeze portretul lui Lică. Dintr-o frază scurtă 
a lui Lică  (— Ungurul a murit? întrebă el când văzu pe Ghiță.) se subînțelege că ungurul a fost 
proprietarul cârciumii, care a murit în condiții necunoscute, probabil ucis de Lică Sămădăul. 
Întrebarea pare a fi o amenințare la adresa lui Ghiță pentru că și el poate sfârși la fel ca fost 
proprietar al Morii cu noroc.  
   "Vestitul porcar" stabilește raportul de forțe dintre ei, astfel Lică se consideră conducător, iar 
Ghiță va trebui să accepte rolul de supus. Lică spune către Ghiță: N-ai decât să te pui bine cu 
toată lumea, să le zici "noroc bun" celor ce vin și se duc și poți să dai mulțumită lui Dumnezeu. 
 
4. Prima întâlnire dintre Lică și Ana, Lică și Ghită.  
Fragmentul prezintă momentul primei întâlniri dintre protagoniștii nuvelei Lică și Ana/ Lică și 
Ghiță. Este de remarcat că Sămădăul nu le ia în seamă pe cele două femei, pe soacra și pe soția 
lui Lică (— Noi suntem, răspunse bătrâna ridicându-se. — Știu, grăi Lică, dar cred că vor fi și 
oameni pe aici) dar frumoasa Ana, soția lui Ghiță se uită ca un copil uimit la Lică Sămădău. În 
acest scurt fragment avem elementele principale ale intrigii nuvelei: portretul lui Lică Sămădău, 
care prevestește conflictul dintre cârciumar și porcar,  prima întâlnire între Ana și Lică, 
prefigurează iubirea celor doi, iar amenințarea adresată lui Ghiță de către Sămădău ca să știe că 
el este stăpân peste această regiune, este de fapt cauza tuturor conflictelor. 
 
 

B) ANALIZĂ COMPARATĂ 
 
Redactați o lucrare de analiză comparată a două pasteluri Iarna de Vasile Alecsandri și Iarna 
pe uliță de George Coșbuc. Mai întâi prezentați caracteristicile pastelului. Pe urmă comentați 
asemănările și, mai ales, diferențele dintre cele două pasteluri. Observați trăsăturile celor două 
viziuni poetice.  
 
Aveți în vedere următoarele criterii: 
 
Asemănări:  

 
a) poezia naturii la cei doi poeți;   
b) modul de prezentare a spectacolului oferit de acest anotimp;  
c) folosirea acelorași cuvinte în cele două poezii: norii, grămadă, sanie/sănii, soare, fulg 

(fulgi), zăpadă, fum, satele (sat)         
d) exprimarea sentimentului de bucurie.    
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Diferențe: 
 

a) titlul (la Alecsandri titlul e generic, la Coșbuc titlul se referă la o scenă bine conturată); 
b) elemente ale descrierii peisajului de iarnă (imagini vizuale, imagini dinamice, imagini 

auditive, comparații,  personificări, epitete etc); 
c) structura și forma poeziei (la Alecsandri sunt catrene cu versuri lungi; la Coșbuc strofe 

cu cinci versuri scurte; diferenta între numărul de silabe, rime etc.); 
d) câmpul de observație la cei doi poeți (o perspectivă amplă, cosmică la Alecsandri,  

directă, mai restrânsă la Coșbuc). 
 
1. Definirea pastelului 

Pastelul este o creație lirică în versuri în care este descris un tablou de natură. Poetul își exprimă 
în mod direct sentimentele trăite în fața peisajului. Tabloul de natură este prezentat cu ajutorul 
a numeroase imagini artistice (mai ales imagini vizuale și auditive) și figuri de stil.  

2. Analiza asemănărilor și diferențelor 
 
Asemănări:  
 
a) poezia naturii la cei doi poeți;   
În pastelurile lui V. Alecsandri natura prezintă un tot unitar, iar succesiunea anotimpurilor 
exprimă sentimentul eternei regenerări a naturii. Culorile sunt alese în funcție de anotimp. Iarna 
este dominată de culoarea albă (cuvintele alb, dalb). Totodată V. Alecsandri ilustrează conșient 
frumusețile peisajului autohton (vezi sintagma mândra țară) prin imagini statice. În poeziile lui 
G. Coșbuc natura este la fel de importantă ca la V. Alecsandri, fiind un  cadru/pretext pentru a 
zugrăvi tablouri în mișcare, sugerat prin abundența verbelor, a imaginilor dinamice. 
 
b) modul de prezentare a spectacolului oferit de acest anotimp;  
V. Alecsandri își exprimă direct trăirile sufletești legate de contemplarea anotimpului, la fel ca 
G. Coșbuc. Elementele descriptive sunt dominante la amândoi poeți. Descrierile se realizează 
cu ajutorul imaginilor vizuale și al celor auditive (la Alecsandri avem imagini vizuale: cumplita 
iarnă, lungi troiene călătoare, soarele rotund şi palid, satele perdute, clăbuci albii de fum, etc, 
și imagini auditive: clinchete de zurgălăi; la Coșbuc imagini vizuale: multe sănii, imagini 
auditive: năvalnic vuiet, vrăbii gureşe. etc.  
 
c) folosirea acelorași cuvinte în cele două poezii: norii, grămadă, sanie/sănii, soare, fulg 
(fulgi), zăpadă, fum, satele (sat); 
 La amândoi poeții descrierile sunt expimate cu aceleași cuvinte, chiar cu aceleași imagini. La 
Alecsandri norii se adună în cer grămadă (norii de zăpadă, /Lungi troiene călătoare adunate-n 
cer grămadă;) la fel ca la G. Coșbuc (Norii s-au mai răzbunat/ Spre apus, dar stau grămadă). 
La cei doi poeți iarna prezintă și un aspect al măreției naturii dezlănțuite: la V. Alecsandri: 
cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, la Coșbuc: Norii s-au mai răzbunat. Satul apare la 
amândoi ca un element primordial al viziunii romantice a patriei: Se văd satele perdute la 
Alecsandri; peste sat la Coșbuc. Comparațiile privind folosirea acelorași cuvinte pot fi înmulțite 
cu exemple luate din text.  
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d) exprimarea sentimentului de bucurie la cei doi poeți    
În pastelurile lui Alecsandri natura oferă omului putere și surse noi de energie:  doritul soare/ 
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare; În văzduh voios răsună clinchete de 
zurgălăi; la Coșbuc sentimentul de bucurie este simbolizat prin prezența copiilor veseli : Sunt 
copii. Cu multe sănii,/ De pe coastă vin ţipând/ Şi se-mping şi sar râzând. 
 
Diferențe: 
a) titlul (la Alecsandri titlul e generic, la Coșbuc titlul se referă la o scenă bine 
conturată); 
Titlul Iarna este un titlul generic care dorește să cuprindă imaginile și  fenomenele legate de 
iarnă într-o viziune cosmică. La Coșbuc titlul are o semnificație mai concretă: tabloul prezintă 
un sat, o uliță,  niște copii voioși și elemente ale universului sătesc.   
 
b) elemente ale descrierii peisajului de iarnă (imagini vizuale, imagini dinamice, imagini 
auditive, inversiuni, metafore, comparații, repetiții, personificări, epitete etc); 
 
La V. Alecsandri totul este dominat de culoarea albă (simbol al inocenței) prin imagini vizuale, 
exprimate cu ajutorul epitetelor (cumplita iarnă, nori de zăpadă, fluturi albi, fantasme albe, 
umeri dalbi) Pentru a realiza sugestia ninsorii puternice, Alecsandri folosește repetiția (Ziua 
ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară). Imaginile auditive (În văzduh voios răsună 
clinchete de zurgălăi) creează o atmosferă umană, reală în care se naște speranța ieșirii din 
apăsarea ninsorii, a iernii. Comparația metaforică:  (Soarele rotund şi palid se prevede ... ca un 
vis de tinerețe)  reflectă sentimentul de nostalgie al poetului. Prin metafora zale argintie din 
strofa a doua autorul descrie stratul de zăpadă care acoperă mândra țară. Comparația plopii 
pierduți în zare ca fiind  fantasme albe are rolul de a crea o atmosferă romantică, de vis.  Versul 
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară este realizat prin  personificare (țara se îmbracă) și 
prin inversiune (ai țării umeri dalbi).  
        La G. Coșbuc se observă aceeași personificare realizată cu un verb (Norii s-au răzbunat; 
stau grămadă)  în prima strofă. Imaginile vizuale (pe râu e numai fum./ Vântu-i liniştit acum) 
au ca scop crearea tabloului de iarnă. Imaginile auditive (Dar năvalnic vuiet vine; copiii vorbesc 
mult  ca roata morii;  vrăbiile prin gard se gâlcevesc) au rolul de a completa tabloul de iarnă a 
satului.  Diferența principală față de poezia Iarna este prezența masivă a imaginilor dinamice 
construite pe bază de verbe care exprimă atmosfera de mișcare continuă și gălăgioasă a copiilor:  
vin ţipând/ Şi se-mping şi sar râzând;/ Prin zăpadă fac mătănii,/ Vrând-nevrând.  Coșbuc 
folosește inversiunea (norii/ Ploi vestesc.) epitetele (năvalnic vuiet, multe sănii, vrăbii gureșe). 
 
c) structura și forma poeziei (la Alecsandri sunt catrene cu versuri lungi; la Coșbuc 
strofe cu cinci versuri scurte; diferenta între numărul de silabe, rime etc.); 
 
Iarna se compune din patru catrene cu versuri lungi de câte 15-16 silabe, cu rimă 
împerecheată (aabb),  
Iarna pe uliță are strofe cu cinci versuri scurte cu rimă îmbrățișată (abba). 
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d) câmpul de observație la cei doi poeți (o perspectivă amplă, cosmică la Alecsandri, 
directă, mai restrânsă la Coșbuc). 
 
Perspectiva lui  V. Alecsandri este contemplativă, compusă din două planuri: unul universal- 
cosmic, celălalt este cel  uman-terestru. În prima parte a poeziei planul universal-cosmic este 
redat printr-un orizont imprecis (Lungi troiene călătoare; Fulgii zbor, plutesc în aer; Ziua 
ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!). Inversiunea și personificarea din prima strofă  
accentuează caracterul imprecis, confuz al tabloului:  Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării 
umeri dalbi; Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare, etc. Pe urmă apare Soarele 
(Soarele rotund şi palid se prevede printre nori/ Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.) 
element cosmic prin strălucirea sa eternă care se transformă într-o comaparație metaforică (ca 
un vis de tinerețe) sugerând scurgerea timpului și caracterul efemer al vieții omenești. 
Contemplarea universului cu o prespectivă uman-terestră prin prezentarea detaliilor ce 
zugrăvesc planul terestru: câmpul, dealul (Tot e alb pe câmp, pe dealuri), plopii (Ca fantasme 
albe plopii), drumul (Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum), satele (Se văd satele 
perdute). 
 La Coșbuc perspectiva cosmică este mai redusă și are funcția de a ne introduce în 
atmosfera iernii. Poetul urmărește jocul vesel al copiilor în zăpădă. Ulița satului, plină de copii, 
devine astfel o scenă dinamică în care mișcarea are rolul principal. La V. Alecsandri 
contemplarea și meditația poetică înlocuiesc mișcarea, lirismul subiectiv domină poezia. 
 
 
 
Înțelegerea textului   Înțelegerea textului  40 de puncte 

Argumentare sau producerea textului 
funcțional 

 Producerea textului  10 puncte 

 Producerea textului:analiză literară 
sau analiză comparată 

 Calitatea conținutului  25 de puncte 

   Calitatea limbajului  15 puncte 
 Ortografie   8 puncte 
 Caligrafie   2 puncte 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


