
 

Román nyelv  középszint – írásbeli vizsga 1911 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

ROMÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 

m
á

ju
s 

2
0

. 



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

1. Citiți textul următor și stabiliți dacă cele 10 enunțuri despre text sunt adevărate (A) 

sau false (F). 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Eu sunt Heidi. Am venit în România pentru că vreau să studiez Medicina. Acum sunt 
studentă în anul pregătitor de limba română. De o săptămână am început cursurile și n-am avut 
timp să-mi aranjez camera mea. De aceea eu trebuie să merg la magazinul „Mercur” pentru a 
cumpăra tot felul de obiecte necesare pentru viața mea de studentă, în orașul Craiova. 

Magazinul „Mercur” este mare și foarte frumos. El are cinci etaje, scară rulantă și 
ascensor. Aici poți să găsești totul: îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de bucătărie, cosmetice, 
rechizite, mobilă, covoare, perdele, veioze și altele. 

Eu vreau să cumpăr: pahare, farfurii, linguri, cuțite, furculițe, lingurițe, căni de lapte, 
cești de cafea, o veioză și rechizite: caiete, creioane, pixuri, o riglă și o gumă. Eu prefer să 
cumpăr dintr-un magazin în care găsești de toate, deoarece n-am prea mult timp liber. 

Sfârșitul săptămânii trecute l-am petrecut la munte. Am călătorit cu trenul. Am coborât 
la Sinaia. Ne-am dus la hotel și ne-am odihnit. Tot timpul cât am stat ne-am simțit minunat! 
Am fost și la Brașov, și la Poiana Brașov. Am vizitat Castelul Bran și am ascultat adevărata sa 
istorie. 

Am înțeles că România este o țară „dăruită de Dumnezeu” cu un pic de soare, un pic de 
mare, cu un brâu de munți și dealuri, cu câmpii fertile, cu ape limpezi, iar, în sudul țării, cu 
fluviul Dunărea. Cel mai mult ne-au impresionat românii și ospitalitatea lor foarte cunoscută și 
în străinătate, iar limba germană a noastră se vorbea curent în unele magazine și restaurante din 
Sinaia și din Brașov. 

Când ne-am reîntors, am povestit ce țară frumoasă am descoperit, le-am arătat 
fotografiile și s-au bucurat și prietenii noștri, apoi s-au gândit, ca în vacanța de vară, să meargă 
și ei la munte. La vară, înainte de a pleca în Germania, o să ne ducem și pe Litoral pentru a 
admira și alte frumuseți ale României. 

  
    dupa Ana Dorobăţ - "Româna de bază", Editura Institutul European, 1999 

Note lexicale 
ascensor – lift 
riglă – liniar 
brâu – centură, cingătoare 
 
 

0. Heidi nu este din România. – A 

1. Heidi a început să studieze medicina. _______ 

2. Ea este înscrisă în anul pregătitor de studiu al limbii române. _______ 

3. Heidi locuiește în orașul Craiova. _______ 

4. Ea își face cumpărăturile la magazinul Saturn. _______ 
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5. Heidi preferă să cumpere toate cele necesare dintr-un singur loc. _______ 

6. Toată săptămâna trecută Heidi a fost la munte. _______ 

7. A vizitat orașul Sibiu și Castelul Bran. _______ 

8. Heidi știe despre România că este o țară cu munți, dealuri și câmpii. _______ 

9. Cel mai impresionant lucru din România i se pare bogăția oamenilor. _______ 

10. Pentru vară, Heidi își planifică un concediu pe litoralul românesc. _______ 

 

 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2. Citiți următorul text și alegeți, prin subliniere, varianta corectă pentru cele 10 

enunțuri care urmează textul.  
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

Este de ajuns o simplă plimbare prin centrul istoric al Sibiului ca să ai senzația că ești 
cufundat în legendă. Piața Mare a orașului a înfruntat secole de istorie. Dacă în Evul Mediu aici 
vrăjitoarele erau arse pe rug, iar răufăcătorii puși la ghilotină, în zilele noastre acest loc este 
gazda celor mai mari festivaluri de artă sau muzicale din Europa de Est. 

Pe lângă zidurile pietruite ale cetății și clădirile fastuoase întâlnite la fiecare pas, Sibiul 
are și elemente arhitecturale mai puțin cunoscute, dar cu un potențial turistic la fel de mare. Este 
vorba despre așa numiții ,,Ochi ai Sibiului” și de o rețea de tuneluri subterane, care ascunde 
foarte multe legende. 

Pe cât de ciudat poate să pară, pe atât de adevărat este că oriunde te vei plimba prin 
Sibiu, vei simți că ești urmărit. De altfel, mulți turiști străini au senzația că acoperișurile caselor 
îi privesc atent și chiar fac glume pe tema aceasta. 
„Știu despre acești ochi, din Germania. Ba chiar am un prieten care și-a pierdut un ochi și de 
aceea am venit până aici!”, spune un turist neamț. 

Este de ajuns să privești spre acoperișurile clădirilor pentru a realiza că acest lucru, chiar 
se întâmplă! Sunt ,,Ochii Sibiului”, nimic altceva decât niște ferestre mici de forme diferite, 
toate poziționate în mijlocul acoperișurilor. 

„Ochii Sibiului” au fost construiți la început cu un rol practic și anume de a asigura 
ventilația în podurile caselor. Cu timpul, ferestrele au devenit un adevărat simbol al orașului: 
sunt ochii larg deschiși ce veghează asupra localnicilor și turiștilor. Inedit este că acești ochi i-
au supărat atât de tare pe mai marii regimului comunist, încât în anii 60 au vrut să dărâme toate 
clădirile din centrul istoric al Sibiului. 

Un arhitect de renume al altelor vremuri s-a opus, și a reușit să păstreze „Ochii Sibiului” 
deschiși înspre lumea întreagă. Înainte de 2007, an în care Sibiul a fost Capitală Culturală, au 
fost recondiționate în jur de 40 de fațade ale clădirilor și pasajelor istorice din Sibiu. „Ochii 
Sibiului” au fost practic curățați și cosmetizați. 

Departe de imaginea fastuoasă pe care o afișează clădirile din centrul istoric, Sibiul 
ascunde un spațiu arhitectural cu un potențial turistic cel puțin la fel de mare. Este vorba despre 
o rețea de tuneluri, veche de sute de ani, despre care se spune că face legătura între cele mai 
importante clădiri din oraș. 

La Sibiu, legendele locului spun că tunelurile ar fi apărut prin Evul Mediu, când cetatea 
ar fi fost puternic lovită de ciumă, iar bolnavii pe moarte ar fi fost aruncați sub pământ. Mai 
sunt, însă și alte ipoteze. În Evul Mediu, rolul acestor tuneluri era unul foarte important din 
punct de vedere militar. Străjerii le foloseau ca să-i surprindă pe atacatorii care încercau să pună 
mâna pe cetate. Uneori, tunelurile erau folosite ca și închisoare, după cum reiese din scrierile 
acelor vremuri. Legendele spun că în Evul Mediu erau întemnițați răufăcătorii, dar și 
vrăjitoarele înainte să fie arse pe rug. 

Tunelurile există prin adâncurile Sibiului de aproape o jumătate de mileniu și străbat 
orașul spre toate cele patru puncte cardinale. Acum, autoritățile iau în calcul să le valorifice și 
să le introducă într-un circuit turistic. Dovezile rezistenței Sibiului în fața cotropitorilor 
continuă cu zidurile cetății, care și-au păstrat neatinsă imaginea impunătoare. Zidurile sunt 
împărțite pe trei rânduri care împrejmuiesc Centrul Istoric al Sibiului. Aceste ziduri au fost 
construite din cărămidă și se păstrează foarte bine, aducând Sibiului un aer de oraș medieval. 

 
(Ochii Sibiului..., www.digi24.ro) 
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Note lexicale 
a înfrunta – a se lupta cu curaj 
rug – grămadă de lemne pe care, în trecut, se ardeau morții sau condamnații 
ghilotină – instrument de ucidere prin tăierea capului 
fastuos – măreț, grandios, frumos, impunător 
potențial – capacitate, posibilitate 
poziționat – așezat, fixat 
ventilația – împrospătarea aerului 
a veghea – a supraveghea, a urmări 
a recondiționa – a reface, a repara 
ciumă – boală mortală a Evului Mediu 
străjer – paznic, apărător 
a întemnița – a închide, a trimite la închisoare 
autorități – persoane care au funcții de conducere, lideri 
cotropitor – invadator, răufăcător 
a împrejmui – a înconjura, a cuprinde 
 
 

0. a. Piața Mare a orașului a înfruntat decenii de istorie. 

b. Piața Mare a orașului a înfruntat milenii de istorie. 
c. Piața Mare a orașului a înfruntat secole de istorie. 
 

11. a. Azi, Piața Mare este gazda unor mari festivaluri de artă și muzică din Europa de Est. 
b. Azi, Piața Mare este gazda tuturor sibienilor. 
c. Azi, Piața Mare este gazda unor mari festivaluri culinare. 
 

12. a. Potențialul turistic al Sibiului este la fel de mare ca al altor orașe. 
b. Potențialul turistic al Sibiului este dat de așa numiții ,,Ochi ai Sibiului”. 
c. Sibiul are un potențial turistic scăzut. 
 

13. a. Un turist neamț a aflat despre acești „Ochi” doar când a sosit la Sibiu. 
b. Un turist neamț a aflat despre acești „Ochi” încă din Germania. 
c. Turiștii din Germania nu știu nimic despre Sibiu. 
 

14. a. Turiștii străini au senzația că trebuie să se urce pe acoperișuri. 
b. Turiștii străini au senzația că acoperișurile caselor îi privesc. 
c. Turiștii străini au senzația că acoperișurile sunt periculoase. 
 

15. a. ,,Ochii Sibiului” sunt, de fapt, niște ferestre mici de forme diferite. 
b. ,,Ochii Sibiului” sunt pictați pe ferestrele caselor. 
c. ,,Ochii Sibiului” sunt forme diferite de ferestre pictate. 
 

16. a. Regimul comunist a vrut să dărâme toți „Ochii” aceștia. 
b. Regimul comunist a vrut să dărâme tot Sibiul. 
c. Regimul comunist a vrut să dărâme toate clădirile din centrul istoric al Sibiului. 
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17. a. Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană în anul 2007. 
b. Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană în anii 60. 
c. Sibiul nu a fost Capitală Culturală Europeană. 
 

18. a. Rețeaua de tuneluri face legătura între Sibiu și alte orașe. 
b. Rețeaua de tuneluri este cea mai nouă din oraș. 
c. Rețeaua de tuneluri se spune că face legătura între cele mai importante clădiri din 
oraș. 
 

19. a. Rolul acestor tuneluri era unul foarte important din punct de vedere arhitectural. 
b. Rolul acestor tuneluri era unul militar și de închisoare.  
c. Rolul acestor tuneluri era să pună mâna pe cetate.  
 

20. a. Acum autoritățile iau în calcul să vândă tunelurile. 
b. Acum autoritățile iau în calcul să umple tunelurile. 
c. Acum autoritățile iau în calcul să valorifice tunelurile într-un circuit turistic. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  
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3. Din textul de mai jos lipsesc 5 cuvinte. Completați spațiile libere cu unul din 

următoarele cuvinte: 1. timp, 2. să doarmă, 3. afecțiuni, 4. a decis, 5. a decedat,  
6. numărului.  
 
Organizația Mondială a Sănătății 0.- 4. a decis să includă dependența de jocuri în lista 

tulburărilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmează să fie publicat în 

2018, informează Agerpress. Pentru a justifica diagnosticul acestei 

21._________________ o persoană trebuie să manifeste o „tulburare de control asupra 

jocului” și să continue să se joace „în ciuda apariției consecințelor negative”, se arată în 

proiect. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a 22. _________________ de cazuri de 

morți subite și de simptome fizice asociate jocurilor pe calculator. În 2014, o femeie în 

vârstă de 27 de ani din China 23. _________________după ce s-a jucat timp de zece 

ore fără întrerupere. Tot așa, în 2015, un tânăr în vârstă de 17 ani din Rusia a ajuns la 

camera de gardă a unui spital și a decedat ulterior după ce a intrat în comă în timp ce se 

juca. Conform relatărilor, el ar fi jucat jocuri video  

24. _________________ de 22 de zile, întrerupându-se doar ca  

25. _________________și să mănânce. 
(agerpress.ro. 6 ianuarie 2019) 

 
Note lexicale 
a justifica – a explica, a argumenta 
afecțiune – boală, suferință 
subit – dintr-o dată, neașteptat 
simptom – semn, indiciu (al unei boli ) 
a deceda – a muri 

 

 

 

 

 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
     5  
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 5   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Puneți verbele din paranteză la timpul perfect compus. 
 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 
Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupery 

 (fragment) 
 

Oamenii mari 0.  (a sfătui) m-au sfătuit să las la o parte desenele cu şerpi boa închişi sau 

deschişi şi să mă ocup mai degrabă de geografie, istorie, aritmetică şi gramatică. În felul acesta  

1. (a abandona) ___________________________, la vârsta de şase ani, o carieră 

nemaipomenită în pictură. 

2. (a trebui ) ___________________________,  deci să îmi aleg o altă meserie şi   am învăţat 

să pilotez avioanele.  

3. (a zbura ) ___________________________,cam prin toată lumea. Iar geografia, e 

adevărat, mi-a fost de mare folos. 4. (a ști) ___________________________,  să recunosc şi 

să deosebesc, de la prima vedere, China de Arizona. O astfel de abilitate e folositoare dacă te 

rătăceşti noaptea. 

Când întâlneam pe cineva care îmi părea ceva mai lucid, îi arătam desenul meu numărul unu; 

făceam un experiment, vrând să ştiu dacă într-adevăr 5. (a înțelege) 
___________________________, lucrurile. Dar întotdeauna omul mare îmi răspundea: “E o 

pălărie”. Atunci nu 6. (a-i mai vorbi)  ___________________________,  nici de şerpi boa, nici 

de păduri virgine, nici de stele. 7. (a se pune) ___________________________, la mintea lui. 

Îi vorbeam de bridge, de golf, de politică şi de modă. Iar omul mare era foarte mulţumit pentru 

că făcuse cunoştinţă cu cineva atât de interesant. 
jurnal.ro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
       7  
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2. Completați textul de mai jos cu următoarele prepoziții: În despre, cu, din, potrivit, 
spre, pentru, dintre, pe, peste. 

 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 
0. În ultimii şapte ani, 10.000 doctori şi asistente au părăsit România,  
8. ____________________ estimărilor organizaţiei doctorilor, anunţă BBC într-un reportaj  

9. ___________________ exodul personalului medical calificat. 

Mulţi 10. __________________ cei care aleg să plece sunt tineri, aflaţi abia începutul carierei. 

Nu se descurcă 11. ________________ salariul de bază în valoare de 250 Euro 12. 
_______________________ lună, afirmă ei, şi, 13. _______________________ deosebire de 

doctorii mai în vârstă, nu au suficientă experinţă 14. _______________________ a lucra în 

sistemul privat, în paralel cu munca lor în spitalele de stat.Salariul unui specialist poate ajunge 

la 1200 Euro lunar, în sistemul public de sănătate, şi este, cel puţin dublu, în cabinetele private. 

15. _______________________ jumătate dintre tinerii medici vor să plece din România, ta, 

spre state precum Germania, ţările nordice, Franţa sau Marea Britanie. Nu e lipsit de importanţă 

nici faptul că aproape 30% 16. _______________________ populaţia României nu plăteşte 

asigurări medicale. 
          jurnal.ro  

 

 
 

 
  

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
         9  
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3. Folosiți forma corectă (în genitiv sau dativ) a substantivelor din paranteză. 

 
 Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 

Ţara unde oamenii îşi încuie rar casele, energia este aproape gratis şi nu există armată 

 Islanda a intrat în lumina 0. (reflectoare) reflectoarelor datorită 17. (echipă) 
_________________________ de fotbal care a făcut minuni la Campionatul European de 

Fotbal 2016 unde a reuşit să ajungă până în sferturile 18. (competiţie) 
_________________________, unde a fost învinsă de echipa naţională de fotbal a Franţei, 

gazda 19. (turneu) _________________________. 
 Islanda nu are armată, iar conform Indicelui Global al 20. (Pace) 

_________________________, Islanda este cea mai paşnică ţară din lume, datorită lipsei 

forțelor  armate, a 21.(criminalitate) _________________________ reduse, şi a 22. (nivel) 
_________________________ ridicat de stabilitate socio-politică. 

 Islanda nu are niciun local McDonalds. Toate au fost închise în timpul 23. (criză) 
_________________________ din 2009 şi nu s-au mai deschis. De asemenea, nu există 

cazinouri, Starbucks şi nici autostradă, potrivit economistului Magnús Sveinn Helgason 

 Numărul 24. (turiști) _________________________ care vizitează ţara este mai mult 

decât dublu faţă de numărul total al locuitorilor Turismul generază o treime din PIB-ul ţării şi 

a depăşit vniturile aduse de pescuit. 

Astăzi, Islanda cunoaşte o creştere viguroasă, şomajul este aproape inexistent, iar datoria 

publică a revenit anul trecut la nivelul din 2009. Drept rezultat, Islanda este a treia cea mai 

fericită ţară, potrivit 25. (ultimul) _________________________studiu ONU. 

           
          businessmagazin.ro 

 
 
 
 

 
  

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
         9  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 7   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Román nyelv  középszint – írásbeli vizsga 1911 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

ROMÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

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. 

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

• Această probă a examenului durează 30 de minute.  

• Spor la lucru! 

  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Tema nr. 1 
 
Veţi asculta un text despre bucătăria românească. Înainte de a asculta textul, citiţi 
întrebările de mai jos. După ce aţi ascultat textul, răspundeţi la întrebări. 

 
1. Cum este bucătăria tradițională românească? 

__________________________________________________________ 

2. Din ce sunt alcătuite bucatele românești? (Enumerați cel puțin patru.) 

__________________________________________________________ 

3. De care dintre bucătăriile străine a fost influențată bucătăria românească ? 

(Enumerați cel puțin patru.) 

__________________________________________________________ 

4. De unde vine șnițelul în bucătăria românească? 

__________________________________________________________ 

5. Ce fel de mâncare este mămăliga?  

__________________________________________________________  
6. Ce fel de carne se folosește în bucătăria românească? (Enumerați cel puțin trei.)   

__________________________________________________________ 

7. Care sunt mâncărurile specifice praznicelor? (Enumerați cel puțin trei.) 

__________________________________________________________ 

8. Din ce se compune micul dejun? (Enumerați cel puțin patru.)  

_________________________________________________________ 

9. Câte feluri de mâncare are un prânz obișnuit? 

__________________________________________________________ 

10. Ce compoziție are cina? 

 _________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
          10  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Tema nr.2 
 
Veţi asculta un text despre originea cravatei. Înainte de a asculta textul citiți 
temele. După ce aţi ascultat textul completați propozițiile de mai jos. 

 
11. Cravata, a rămas până astăzi un element important în   

________________________________________ . 

12.  În ultima vreme, cravata este adeseori _________________. 

13. Sunt împrejurări în viaţa fiecărui bărbat, când cravata  este absolut 

____________________. 

14. Hainele bărbaţilor au , în general, culori __________________. 

15. De unde originea şi ___________________________________? 

16.  Numele cravatei vine de la regimentul de croaţi al lui Ludovic 

_______________________. 

17. În lupta de la Steinkirchen, soldaţii intraţi în grabă în luptă, n-au mai avut vreme  

să-şi lege cravatele şi le-au aruncat simplu ____________________.  

18. Revoluţionarii francezi au purtat la 1789 __________________ . 

19. Lordul Byron a fost primul care şi-a legat cravata așa cum se poartă astăzi, adică cu 

un nod ________________ . 

20.  Cravata este luată din costumul naţional ____________________. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
          10  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

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

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Román nyelv  középszint – írásbeli vizsga 1911 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

ROMÁN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Fontos tudnivalók 
 

Nyomtatott szótár használata megengedett. 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
1. Vă numiți Irina/ Sorin Popa și sunteți o/un tânără/tânăr în jurul vârstei de 18 ani. 

 • Sunteți în România pentru o perioadă de 20 de zile și sunteți interesat/ă să puteți citi 

în sala de lectură a bibliotecii orașului Arad. 

Redactați o cerere de aproximativ 80-100 de cuvinte.  
• Adresați-o conducerii bibliotecii și solicitați accesul în sala de lectură pentru 

următoarele două săptămâni. 

 • Exprimați-vă intenția de a studia cărțile și cursurile de învățare a limbii române ca 

limbă străină. 

  

Atenție la: 

  formula de adresare, de încheiere; 

  scrierea corectă a cuvintelor, propozițiilor și frazelor; 

  aranjarea logică a ideilor în cerere (prezentarea dumneavoastră, motivarea 

  cererii, mulțumirile). 

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 
1. feladat értékelése 

 
Értékelési szempont pontszám 

maximális elért 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   
Összesen 11  

 
  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Redactați o compunere/descriere de 100 – 120 de cuvinte despre casa bunicilor 
dumneavoastră. 
• Ce vă place cel mai mult la această casă? 

• Care sunt lucrurile care le păstrați în amintire cel mai intens?  

• Aveți vreo întâmplare specială petrecută sau trăită de dumneavoastră în această casă?  

• Explicați prin ce se deosebește sau prin ce se aseamănă casa bunicilor de alte case sau chiar 

de casa dumneavoastră. 

 
Atenție la: 

 

introducere, cuprins şi încheiere, 

alineate, 

aranjarea estetică a textului în pagină. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1  
Összesen 22  

 



Román nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 11   
2. feladat 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 

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 
 


