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1. Din textul de mai jos lipsesc 10 fragmente. Puneţi fiecare fragment rămas, la locul 
potrivit.  
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 
Cubul lui Rubik împlinește 45 de ani 
 

Cubul lui Rubik este un joc de tip puzzle 0.___c___ în 1974 de către sculptorul și 
profesorul de arhitectură maghiar Rubik Ernő. În 2019 cubul a împlinit respectabila vârstă de 
45 de ani. Numit inițial „Cubul Magic” de către inventatorul său, a fost redenumit „Cubul lui 
Rubik”. Acesta 1. _____________________"Cel mai bun joc problemă" la Jocul Anului în 
Germania. Este cea mai bine 2. _____________________, cu peste 400.000.000 de cuburi 
comercializate în lume. Cei mai mulți dintre noi se străduiesc să termine o singură latură din 
cubul Rubik. Cei pasionați de cubul Rubik pot citi informații despre soluții, despre jocul de 
viteză pe internet. Pe un cub Rubik fiecare dintre cele șase fețe este acoperită cu 9 etichete 
3. _____________________ într-una din șase culori (în mod tradițional alb, galben, portocaliu, 
roșu, albastru și verde). Un mecanism permite rotirea independentă 4. ___________________ 
astfel încât culorile se vor amesteca. Pentru rezolvarea jucăriei, fiecare față trebuie adusă la o 
singură culoare. 

Graham Parker, în vârstă de 45 de ani, din Portchester, Marea Britanie, a încercat timp 
de 26 de ani să rezolve cubul Rubik. A pierdut 5. _____________________din viața sa și a 
familiei sale doar pentru a duce la bun sfârșit această sarcină dificilă.Totul a început în 1983, 
când 6. _____________________ care îl va chinui timp de 26 de ani. Nopți nedormite și mai 
mult de 27.400 de ore de efort i-a răpit cubul britanicului. Asta, până de curând, când a reușit 
să facă toate fețele cubului."Nu vă pot spune ce ușurare a fost 7. _____________________să-l 
termin. M-a înnebunit în toți acești ani. Parcă pusese stăpânire pe viața mea!", a declarat el, 
citat de The Telegraph. "Nopți întregi am stat treaz gândindu-mă cum să-l rezolv", a mai 
declarat el. Prietenii s-au oferit de multe ori să-l ajute, iar internetul i-a făcut cu ochiul de mai 
multe ori, dar Graham s-a încăpățânat să-l termine singur. Jean Parker, soția britanicului obsedat 
de cub, a povestit cum întotdeauna a simțit că în mariajul ei mai era cineva în afara ei și a 
soțului. De multe ori 8. _____________________de cub, dar știa că obsesia nu avea să dispară 
decât în momentul în care avea să fie rezolvat. 

Australianul Feliks Zemdegs, profesionist în vârstă de 22 de ani din Australia, și-a 
adjudecat primul loc la concursul de cuburi Rubik „Cambodgia 2018”, desfășurat în 6 mai, în 
Melbourne. Feliks Zemdegs 9. _____________________ 4,22 secunde pentru a rezolva 
complet cubul Rubik. Astfel a fost stabilit un nou record mondial! 
  Cel mai bun român la rezolvarea cubului Rubik este Radu Faciu care a participat la mai 
multe campionate mondiale și europene. Recordul românului de rezolvare a cubului Rubik este 
de 10,96 secunde. 

Un robot denumit "Sub1 Reloaded" a reușit să rezolve cubul lui Rubik în 637 
milisecunde (0,637 secunde), cel mai bun timp de la inventarea cubului. În ceva mai mult de o 
jumătate de secundă, robotul "Sub1 Reloaded" a reușit să facă toate părțile cubului lui Rubik să 
arate o singură 10. ______________ El a reușit să depășească astfel precedentul record de 0,887 
secunde, deținut de o versiune anterioară a aceluiași robot. 

(www.infoziare.ro) 
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a. colorate  
b. a fiecărei fețe  
c. inventat 
d. a vrut să scape 
e. mine 
f. și-a cumpărat jucăria 
g. culoare.  
h. a avut nevoie de doar 
i. a câștigat premiul special 
k vândută jucărie din lume 
l. multe dintre evenimentele importante 
 
 

Note lexicale 
împlinește = atinge vârsta  
inventat = descoperit, realizat 
latură=față, parte laterală a unui obiect 
soluție = răspuns la o problemă 
respectabil= care impune respect  
pasionat = entuziasmat, stăpânit de pasiune 
etichetă = bucată de hârtie care se aplică pe un obiect 
a duce la bun sfârșit = a îndeplini o misiune, o sarcină 
sarcină dificilă= obligație grea 
deținut = dobândit, câștigat 
și-a adjudecat = și-a luat, a obținut 
precedent  = anterior 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2. Citiţi următorul text şi alegeţi, prin subliniere, varianta corectă pentru cele 10 
enunțuri care urmează textul. 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Câinele care a salvat un bărbat în vârstă de 40 de ani 

 

Un biciclist a fost salvat de un câine, care l-a protejat încălzindu-i trupul, până la sosirea 

jandarmilor montani. Biciclistul rănit, Marin Ion din Reșița povestește că au făcut cunoştinţă 

pe marginea drumului: „Am mâncat și eu și el napolitane, ce aveam la mine și câinele a mers 

după mine. Și tot cuțu cuțu, haide, haide și am ajuns sus pe Semenic. Acolo am făcut poze, ne-

am jucat, ne-a prins noaptea. Am început să coborâm ... spre Reșița. Am nimerit într-o groapă, 

am căzut în cap și am rămas acolo. Și atunci el a rămas acolo lângă mine.” 

Căţelul a rămas lângă amicul său până au ajuns jandarmii montani. Medicii spun că l-a scăpat 

de şoc hipotermic: l-a încălzit cu corpul lui un sfert de oră. Şi nici când au apărut salvatorii nu 

prea i-a venit să se desprindă de prietenul lui. Persoana a fost urcată în salvare, moment în care 

câinele a sărit şi el în salvare fiind dat jos cu greu. La plecarea ambulanţei, câinele a început să 

alerge după ambulanţă până când i-a pierdut urma. 

După această poveste adevărată,câinele vagabond a fost adoptat de un angajat al Consiliului  

Judeţean Caraş-Severin, de acum pe câțel îl cheamă Max. 
(https://www.digi24.ro/stiri/ 966702) 

 
Note lexicale 
jandarmi montani = jandarmi care acționează în zonele muntoase 
groapă = gaură în pământ 
şoc hipotermic = șoc în urma scăderii sub limita normală a temperaturii corpului 
salvator = persoană care salvează pe cineva dintr-o primejdie  
să se desprindă = să se detașeze, să se despartă 
angajat = salariat, persoană încadrată la un loc de muncă 
câine vagabond= câine fără stăpân 
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0. Un biciclist a fost salvat 

a. de un angajat al Consiliului Județean. 

b. de un câine. 

c. de un bărbat. 

11. Un câine l-a protejat până la sosirea 

a. jandarmilor montani. 

b. ambulanței. 

c. medicilor. 
 

12. Povestește că au făcut cunoştinţă 

a. lângă amicul său. 

b. în salvare. 

c. pe marginea drumului. 
 

13. Au mâncat amândoi 

a. napolitane. 

b. biscuiți. 

c. prăjituri. 
 

14. Câinele a început să alerge 

a. după jandarmi.  

b. după ambulanță. 

c. după un angajat. 
 

15. L-a încălzit cu corpul lui. 

a. trei sferturi de oră. 

b. o jumătate de oră. 

c. un sfert de oră. 
 

16. Au ajuns sus 

a. spre Reșița. 

b. până la o groapă. 

c. pe Semenic. 
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17. Au început să coboare 

a. spre Reşiţa. 

b. înspre jandarmi. 

c. spre Consiliul Județean.  

18. Nu prea i-a venit să se desprindă 

a. de prietenul lui. 

b. de jandarmi.  

c. de medici. 
 

19. Persoana a fost urcată 

a. în sus. 

b. pe bicicletă. 

c. în salvare. 

20. M-am lovit la cap 

a. și am ajuns sus pe Semenic. 

b. și am rămas acolo. 

c. și am pornit spre Reșița. 

 

 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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A 3. feladat a következő oldalon kezdődik! 
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3. Citiți textul următor și răspundeți la cele 10 întrebări care fac referire la  

povestea unei scrisori adresate lui Moș Crăciun  

Povestea unei scrisori adresate lui Moș Crăciun    

Momentul în care cei mici îi adresează o scrisoare lui Moș Crăciun este unul memorabil în 
fiecare an, o tradiție distractivă de Crăciun. Moș Crăciun este foarte ocupat, trebuie să ajungă 
la foarte mulți copii din toată lumea, așa că ar fi bine ca părinții să-și învețe copii să scrie o 
scrisoare către Moș Crăciun din timp, pentru ca el să poată ajunge să îi caute cadourile mult 
dorite. Cei care i-au scris mesaje, așteaptă nerăbdători vizita lui, iar cine n-a reușit încă să o 
facă, ar trebui să se grăbească. Au rămas doar câteva zile până Moș Crăciun va porni la drum. 
Dar scrisoarea adresată lui Moș Crăciun trebuie să fie corectă, spun specialiștii, care mai nou 
organizează cursuri de instruire pentru părinți în acest sens. Cei care i-au scris deja lui Moș 
Crăciun, spun că după ce au asistat la cursuri au înțeles ce greșeli au comis până acum. 

Mai greu e în cazul copiilor mai mari de șapte ani, care uneori pun la îndoială existența Moșului. 
Mamele recunosc că s-au schimbat timpurile și dorințele celor mici. Indiferent de dorințele și 
vârsta copiilor, este important să-i învățăm să creadă în povestea de iarnă și în faptul că ei tot 
pot crea o sărbătoare pentru altcineva. 
Și dacă, într-o bună zi, copilului i se pare deja dubios că renii pot zbura și vă întreabă ce meserie 
are Moș Crăciun, lăsați-l să spună ce crede el despre asta. Însă suntem convinși că el își va face 
timp să citească fiecare dintre scrisorile trimise și, cine știe, poate vă și răspunde. Și chiar dacă 
nu va avea timp să vă scrie fiecăruia în parte, în mod sigur va ține cont de tot ce scrieți voi aici. 

 
Iată povestea magică despre scrisoarea unui băiețel din Cehia și cadoul lui de Crăciun. Dorința lui 
a fost îndeplinită de un bărbat din Polonia, pe care nu îl cunoştea. O întâmplare fericită, demnă de 
poveştile pline de farmec, a făcut ca balonul lansat de copil în ţara natală să fie purtat de vânt până 
în statul vecin. Așa că scrisoarea prinsă de balon a aterizat în calea polonezului, care şi-a dat tot 
interesul să-l găsească pe puşti.Totul a început într-o seară, când polonezul se întorcea de la 
serviciu pe jos. 

Michal Karolczyk din Polonia, bărbatul care a găsit scrisoarea afirmă că: ″Am găsit scrisoarea 
din greşeală. Veneam acasă şi am văzut-o pe marginea drumului. M-am întors să mă uit mai bine 
şi mi-am dat seama că e o scrisoare agăţată de un balon.″Ajuns acasă, i-a povestit soției și 
amândoi s-au gândit că ar fi amuzant să-l găsească pe copilul care i-a trimis scrisoarea lui Moș 
Crăciun și să-i împlinească dorința. Problema era că scurta epistolă era scrisă în cehă. 

Michal Karolczyk continuă în felul următor: ″Știam că scrisoarea nu trebuia să ajungă undeva 
anume. Am luat-o acasă și am făcut ce face toată lumea. Am povestit totul pe Facebook. Nu am 
așteptat mult o reacție. Soția mea care lucrează în Cehia și-a folosit contactele, a tradus 
scrisoarea și a publicat-o pe un grup local de Facebook. De acolo, povestea a devenit virală”. 
Cu ajutorul grupului de pe rețeaua socială, bărbatul a reușit un lucru nesperat − a găsit familia 
copilului. Și, cu darul cerut de cel mic − un urs uriaș de pluș − a mers în Cehia. Și i-a înmânat 
personal cadoul băiețelului. I-a spus, bineînțeles, că el este unul dintre numeroasele ajutoare ale 
lui Moș Crăciun. 

https://stirileprotv.ro/stiri/-special/ 
  



Román nyelv 
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Note lexicale 
memorabil = demn de ținut în minte, care nu se poate uita 
distractiv = care distrează, plăcut, amuzant 
nerăbdător = care nu are răbdare, impacientat 
curs de instruire = proces de predare a cunoștințelor 
pun la îndoială =a se îndoi de cineva sau de ceva  
va ține cont = va lua în considerare  
dubios = suspect, îndoielnic 
a îndeplini = a realiza, a înfăptui  
balon = jucărie din cauciuc umplută cu un gaz sau aer 
purtat de vânt= dus, transportat de vânt  
a ateriza = a se opri pe sol  
agățată = prinsă 
amuzant = distractiv, vesel 
contacte = legături  
un grup local de Facebook = un grup de pe Facebook, compus din persoane din aceeaşi regiune  
rețeaua socială =  o rețea de persoane cu scopuri comune (Facebook, Youtube, Linkedin) 
 

 

21. De ce este foarte ocupat Moș Crăciun? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

22. Ce ar trebui să facă părinții pentru a-l ajuta pe Moș Crăciun? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

23. Ce spun specialiștii despre scrisorile copiilor și ce fel de cursuri se organizează? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

24. Ce trebuie să creadă copiii, indiferent de vârstă? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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25. Cum trebuie să reacționeze părinții atunci când copiii au dubii.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

26. Ce s-a întâmplat cu balonul lansat de către copilul din Cehia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

27. Ce a făcut mai întâi Michal Karolczyk? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

28. Care au fost faptele lui Michal Karolczyk? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

29. Până la urmă polonezii cum au dat de adresa căutată? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

30. Cum a ajuns în Cehia cadoul de Crăciun? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 

dátum  javító tanár 
 

 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Completaţi textul de mai jos cu următoarele prepoziţii: în, cu, de la, de, din, despre, 

dintre, la, potrivit, în cadrul, pentru. 
 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

Dependența de cumpărăturile online este o afecțiune mintală 

 Dependenţa 0. de cumpărături ar trebui recunoscută ca o afecţiune psihică, 

1. __________ simptome şi caracteristici distincte, un număr tot mai mare de persoane 

manifestând în prezent semne îngrijorătoare de comportament obsesiv 2. _______________ 

contexul accesibilităţii cumpărăturilor online, susţin psihiatrii. 

Sindromul cumpărăturilor (”Buying-shopping disorder” – BSD) este cunoscut de mai multe 

decenii, dar, 3. _________________ experţilor, a căpătat un nou sens în epoca internetului, în 

prezent afectând una 4. _________________ 20 de persoane. „Este cu adevărat timpul să 

recunoaştem BSD ca o afecţiune mintală distinctă şi să strângem mai multe informaţii 

5. _________________ BSD manifestată în mediul online”, a spus Astrid Muller, psihoterapeut 

la Facultatea de Medicină din Hannover, Germania, una 6. _______________ autoarele 

studiului.7. _________________ cercetării, oamenii de ştiinţă au analizat date provenite 

8. ________________________ 122 de pacienţi care au cerut ajutor de specialitate 

9. _________________ dependenţa de cumpărături şi au descoperit că aceştia se confruntă cu 

niveluri mai ridicate de depresie şi anxietate. Potrivit cercetătorilor, creşterea numărului de 

magazine online, aplicaţiile de cumpărături şi serviciile de livrare 10.__________ domiciliu au 

adăugat o dimensiune cu totul nouă dependenţei de cumpărături. 

jurnal.ro 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2. Schimbați forma de viitor a verbelor din paranteză după modelul de rezolvare. 

 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 
Salariile pot crește până la de 4 ori mai mult 

 
Contabili şi auditori. Până în 2022 se estimează că 0. (vor fi) o să fie 166.700 de joburi 

pentru aceşti specialişti, iar salariul mediu anual  

11. (va ajunge)___________________la 63.550 de dolari, potrivit zf.ro. Aceste meserii 

12. (vor fi căutate)________________________, deoarece pe fondul crizei care a început 

în 2008/2009, guvernul a instituit noi reglementări ce impun standarde financiare stricte. 

Specialist în biotehnologie. Domeniul științelor biologice 13. (se va 
dezvolta)___________________ considerabil datorită interesului pentru organismul 

uman şi estetică, potrivit wall-street.ro. Datorită bugetelor mari care se alocă programelor 

de cercetare, specialistul în biotehnologie 14. (va beneficia) ___________________ de 

un salariu ridicat. 

Studiile estimează că până în anul 2022 15. (vor apărea) ____________________ 

167.900 de joburi, în acest domeniu, în Statele Unite ale Americii, potrivit zf.ro. O dată 

cu creşterea populaţiei, creşte şi cererea pentru educatori şi învăţători care să le predea 

copiilor. 

Avocaţii. Contrar aparenţelor şi având în vedere faptul că există foarte mulţi absolvenţi de 

drept în România, această profesie va fi din nou căutată în următorii ani. Economia 16. (se 
redresează) ___________________ şi o dată cu ea 17. (îşi vor 
reveni)___________________  şi afacerile, ceea ce 18. (va duce) ___________________  

la creşterea cererii de avocaţi acreditaţi, potrivit sursei citate. În general, cele mai mari 

câştiguri 19. (le vor avea) ___________________ cei care 20. (vor lucra) 
___________________ în avocatura de business. 

avantaje.ro 

 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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3. Folosiți forma potrivită a substantivelor din paranteză. Atenție la folosirea corectă a 

articolului genitival. 
 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 
Îngrijirea cailor, hobby şi responsabilitate 
 

În ciuda 0. (aspect) aspectului puternic, caii sunt animale sensibile, care au nevoie de tot atâtea 

îngrijiri ca şi un cățel. Lipsa 21. (acestea) ______________se reflectă în aspectul fizic care lasă 

de dorit, dar şi în sănătatea precară. Caii domestici au nevoie de un adăpost care trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii esenţiale despre care ne-a vorbit dr. Ozana Moraru, tânăra 

proprietară 22. (club)_______________de echitaţie Equestria. “Să construieşti o astfel de bază 

ecvestră, din punct de vedere 23. (calitate)______________, înseamnă o bună informare 

prealabilă despre ce e mai bun şi potrivit pentru caii de performanţă, cunoaşterea soluţiilor 

tehnice în diverse aspecte 24. (construcție)_____________, dar şi mult efort, enorm de mult 

timp şi energie fizică şi psihică, chiar sacrificii de ordin personal.” Tot  

25. (anumite) ______________standarde trebuie aliniate şi hrana sau terenul pe care caii sunt 

lăsaţi să alerge. Vizitele medicale au şi ele o anumită frecvenţă cu care trebuie efectuate. 

Caii sportivi şi cei de companie petrec cel mai mult timp în grajd. Dimensiunile 26. (acesta) 

______________, sau ale boxelor, dacă vorbim de mai multe animale, trebuie să fie de 

minimum 12 metri pătraţi, cu o înălţime corespunzătoare 27. (mărime) ______________, astfel 

încât să i se asigure un volum de aer suficient. Tot pentru securitatea calului, trebuie să fie 

îndepărtate orice obiecte dure sau ascuţite. Proprietarii de cai cu posibilităţi financiare optează 

astăzi pentru adăpători automate, dotate cu sisteme de încălzire care previn îngheţarea 28. (apă) 

______________ pe timpul 29. (iarnă) ______________ şi care oferă animalelor apă proaspătă 

oricând este nevoie. 

Duşurile şi solarii sunt o altă dotare a grajdurilor moderne. Caii sunt animale 30. (care) 

______________ le place să fie curate, iar astfel de dotări permit curăţarea lor după plimbări 

sau antrenamente, dacă vorbim de cei sportivi, precum şi uscarea rapidă. 
jurnalul.ro 

 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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4. Puneți verbele subliniate la perfect simplu. 

 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 

Micul Prinț (fragment) 
A şasea planetă era o planetă de două ori mai mare. Era locuită de un bătrân domn care scria 

cărţi imense. 

- Uite! Iată un explorator! strigă el, când îl 0. zărește zări pe micul prinţ. 

Micul prinţ 31. se așază ............................................. pe masă şi 32. răsuflă ..................... 

un pic. Călătorise deja atâta! 

˗ De unde vii tu? 33. îl întreabă ............................................ bătrânul domn. 

˗ Ce este cartea aceea mare? Întreabă micul prinţ. Ce faceţi dumneavoastră aici? 

˗ Eu sunt geograf, 34. răspunde ............................................. bătrânul domn. 

- Ce este un geograf? 

- Este un savant care ştie unde se găsesc mările, fluviile, oraşele, munţii şi deşerturile. 

- E interesant, spuse micul prinţ. În sfârşit, o meserie adevărată! Şi aruncă o privire în jurul 

lui pe planeta geografului. Nu 35. a văzut ........................................ încă o planetă atît de 

maiestuoasă. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 

31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 10   
4. feladat 5  

Feladatpont összesen 35  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Román nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2011 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ROMÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
Dragi candidaţi, urmează proba de înţelegere a textului oral. 

 

• Proba se compune din 2 texte pe care le veţi asculta de două ori. 

• Textele se introduc şi se termină cu un semnal muzical, apoi urmează definirea temelor. 

• Vă stă la dispoziţie aproximativ un minut să citiţi temele. 

• Apoi veţi asculta textul pentru prima dată. 

• Din nou vă stă la dispoziţie un minut să studiaţi şi să rezolvaţi temele. 

• După aceea veţi asculta textul încă o dată pe fragmente. 

• La sfârşit veţi avea încă un minut să vă verificaţi răspunsurile.  

• Această probă a examenului durează 30 de minute.  

• Spor la lucru! 
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Tema nr. 1 
 
Veți asculta un  text despre Bicicleta Coffee-Bike. Înainte de a asculta textul, citiți 
temele. După ce ați ascultat textul completați propozițiile de mai jos. 
 
 
1. Coffee-Bike atrage atenția oamenilor prin aromele de cafea ………………………………. 

……………………………………………. . 
2. Tricicleta funcționează fără alimentare directă …………………………………………… .  
3. Businessul Coffee-Bike a fost lansat în România ………………………………………… . 
4. Adrian și Roxana Bîlă  și-au început activitatea cu ………………………………………. . 
5. La nivel internațional sunt ………………………………………………………………... . 
6. În Germania ei au înțeles că locaţiile sunt testate temporar, din punctul de vedere 

……………………………………………………………………………………………... . 
7. Coffee-Bike poate oferi până la …………………………………………………………... . 
8. Avantajele Coffee-Bike sunt …………………………………………………………........ . 
9. Preţul unei cafele este în jur de …………………………………………………………... . 
10.  Orașele în care regăsim tricicleta Coffee-Bike, sunt………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Tema nr. 2 
 
Veți asculta un text despre un cioban român. Înainte de a asculta textul, citiți întrebările 
de mai jos. După ce ați ascultat textul, răspundeți la întrebări. 

 

11. Câți ciobani au pornit la drum și de ce naționalitate au fost? 

………………………………………………………………………………………… 
12. Prin ce țări au trecut ciobanii cu turma de oi? 

………………………………………………………………………………………… 

13. Care dintre ciobani a reușit să parcurgă tot traseul? 

………………………………………………………………………………………… 

14. Cu câte oi a ajuns el la destinație? 

………………………………………………………………………………………… 

15. Cum s-a numit proiectul inițiat de frații români și fermierul polonez? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

16.  Cum a fost drumul ciobanilor? 

………………………………………………………………………………………… 

17. Cum au fost primiţi aproape în toate locurile în care au poposit? 
………………………………………………………………………………………… 

18. De ce n-au putut  trece graniţa măgarii la ucraineni? 
………………………………………………………………………………………… 

19. Unde s-a simțit Cristian cel mai bine? 

………………………………………………………………………………………… 

20. Cum este intitulat al doilea proiect din cele două inițiative pentru viitor?  
………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 10   
2. feladat 10  

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Román nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2011 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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jel: 

               

ROMÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
Bármilyen nyomtatott szótár használható! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
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1. Vă numiţi Ion/Ioana Rădulescu şi sunteţi o/un elevă/elev în clasa a 12-a. 

După bacalaureat, vara, doriți să lucrați în turism deoarece, în afară de maghiară, 
cunoașteți limbile română și engleză. Sunteţi interesat/ă să aflaţi amănunte despre 
munca de ghid, recepționer, agent de turism etc. Puneți-vă în valoare personalitatea și 
prezentați motivația pentru care ați ales să lucrați în acest domeniu. 
 

Redactaţi o scrisoare/un mail de aproximativ 120-150 de cuvinte.  
a. Adresaţi-vă agenției de turism din orașul dumneavoastră și dați câteva informații 
despre persoana dumneavoastră.  
b. Exprimaţi-vă intenţia de a lucra vara, pe termen lung, în cadrul unităților de turism 
din regiune, motivația pentru care ați ales turismul, aptitudinile și disponibilitatea față 
de această muncă.  
c. Scopul este să vă remarcați și să vă exprimați interesul față de acest domeniu. 

 
Atenţie la: 

  formula de adresare, de încheiere; 
  scrierea corectă a cuvintelor, propozițiilor și frazelor; 
  aranjarea logică a ideilor în scrisoare. 

 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1. feladat értékelése 
 

Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   
Összesen 10  
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2. Redactaţi o compunere de 200-250 de cuvinte despre importanța relației dintre 
profesori și elevi.  
a. Care sunt regulile de bază ale comportamentului politicos al elevilor (în clasă și în afara 

clasei, cu profesorii și cu colegii, folosirea unui limbaj politicos)?  

b. Cum trebuie să fie comportamentul profesorului față de elevi (vocație, dragoste, dăruire și 

răbdare față de elevi, să motiveze copii, rol de model)?  

c. Relatați câteva experiențe legate de profesorii care au reușit să realizeze o comunicare 

activă și eficientă și au jucat un rol important în viața dumneavoastră. 

d. Prezentați câteva experiențe plăcute sau neplăcute legate de relațiile dumneavoastră 

interpersonale în cadrul școlii. 

 
Atenție la: 

organizarea textului astfel încât să fie identificabile cele trei părţi: introducere, cuprins 
şi încheiere; 
existenţa alineatelor distincte care să corespundă ideilor exprimate în text;  
aranjarea estetică a textului în pagină. 

 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. feladat értékelése 

Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  
Összesen 20  
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 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat  20  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


