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Fontos tudnivalók 
 
Szótár nem használható. 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Citiţi următorul text şi răspundeţi apoi la întrebările de mai jos în legătură cu 

fragmentul de interviu dat de Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai mari scriitori 
români contemporani. 

Mircea Cărtărescu: E mult mai greu să fii un om bun decât un scriitor bun 
 
Simona Preda: Profesor universitar, poet, o prezență publică evidentă, constantă și, în 
primul rând, cel mai iubit și mai premiat scriitor român. Când aveți timp să scrieți, cum 
vă faceți timp  să le duceți la bun sfârșit pe toate într-un mod profesionist? 

Mircea Cărtărescu: Problema mea n-a fost niciodată timpul, deși am avut și perioade cu 

adevărat foarte aglomerate. Nu mi-am pus însă vreodată întrebarea: am timp sau n-am timp să 

scriu o carte? Singura întrebare care mă obsedează este: pot sau nu pot să scriu cartea? Dacă nu 

simt că pot, oricât timp am la dispoziție, nu scriu nimic. Mi s-a-ntâmplat să nu pot scrie nicio 

literă luni întregi, în perioade liniștite, făcute parcă pentru scris. Dacă numai timpul ar fi 

problema scriitorilor, asta ar crea o imagine falsă despre cum se naște literatura: scriitorul are 

deja cartea întreagă în cap, îi trebuie numai timp ca s-o scrie. Așa că poate mulți nu se realizează 

numai pentru că n-au timp să pună cartea pe hârtie. În realitate, cărțile din cap nu există. Cartea 

este chiar scrierea ei, precedată doar de sentimentul special al inspirației. Pe acesta nu vi-l pot 

descrie, dar credeți-mă că-l recunosc în puținele momente când mi se arată și mie. 

Cui, de fapt, ar trebui să îi fie recunoscător un scriitor pentru talent? 

Mircea Cărtărescu: Eu sunt recunoscător și pietrelor pentru bruma mea de talent literar. Fără 

această șansă a vieții mele, cea de-a putea uneori scrie, n-aș fi fost absolut nimic. N-am avut 

alte talente. Aș fi vrut mult să știu să cânt, am avut mereu chitară în casă, dar n-am putut. Aș fi 

vrut să dansez bine, ca oamenii care au o grație înnăscută. Eu nu o am. Mi-ar fi plăcut să practic 

un sport – n-am reușit. Cât despre literatură, nici nu pot să spun că mi-am dorit să scriu – pur și 

simplu am scris, de la vârsta de șapte ani, știind că asta voi face toată viața. Nu talentul este 

important în cariera unui scriitor. Talent au foarte mulți. Important cu adevărat e să nu-ți bați 

joc de talentul tău. Să nu-l neglijezi, să nu-l înjosești, să nu-l implici în tranzacții nelegitime. 

Artistul e un cuib pentru talentul său. Dacă acest cuib nu e păstrat curat, talentul pleacă. 

Există vreun gest aparte, care v-a impresionat mult, făcut de un cititor de-al 
dumneavoastră? 

Mircea Cărtărescu: Foarte multe. O fată care, la o grădină de vară, mi-a cerut un autograf pe 

o cartelă de metrou. Un tânăr columbian care mi-a spus: ”Cărțile dumneavoastră mi-au schimbat 

viața”. O altă fată care mi-a cumpărat o carte dintr-o librărie și-a ieșit afară strângând 
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literalmente cartea la piept. Atât de mulți cititori care mi-au scris scrisori pe hârtie. Aceste 

gesturi, mai mult decât cronicile literare și premiile, sunt dovada că literatura ta poate ajunge la 

oameni, că e adevărată. Pe Facebook există chiar un mic fan-club pentru cititorii de limbă 

spaniolă, cu aproape cinci sute de membri, construit în jurul cărților mele. Se numește ”Arana, 

mariposa y solenoide” și sunt foarte bucuros că există. 

 

 

1. Care este întrebarea care îl obsedează pe scriitor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Timpul este o problemă pentru scriitori, din punctul de vedere al lui Cărtărescu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ce nu poate să descrie scriitorul în legătură cu apariţia unei cărţi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Cui îi este recunoscător scriitorul pentru talentul său? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
5. Ce alte talente a avut sau are Cărtărescu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Ce i-ar fi plăcut să facă, altceva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Când a început să scrie Mircea Cărtărescu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Care este relaţia unui scriitor cu talentul, în viziunea lui Cărtarescu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Precizaţi un gest al fanilor care l-a impresionat pe Cărtărescu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
10. Ce înseamnă gesturile de apreciere pentru autor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Formulați întrebări referitoare la părțile subliniate din textul de mai jos. 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 

Brașovul turistic 

 
Ar fi păcat să treci pe lângă cel mai mare lăcaș de cult în stil gotic din sud-estul Europei și să 
nu îi rezervi câteva minute pentru vizitarea acestuia la interior. 0. Cu o capacitate de 5.000 de 
locuri, o înălțime de 37 de metri, o lungime de 90 de metri și trei clopote imense, cel mai mare 
dintre acestea cântărind peste șase tone, Biserica Neagră din Brașov este o adevărată operă de 
artă. 11. Construcția sa a început în 1377, când 12. localnicii au denumit-o Biserica Sfânta 
Maria. 13. Un incendiu devastator a distrus, în 1689, o parte din clădire, fapt care i-a adus 
numele pe care îl poartă și astăzi. Ce este și mai interesant despre acest lăcaș de cult este că în 
interiorul acestuia vei găsi 14. cea mai mare orgă încă funcțională din cele 140 construite de 
maeștrii familiei Buchholz, dar și cea mai mare colecție orientală de covoare din sud-estul 
Europei. 
Inima Brașovului ascunde un alt obiectiv care nu poate trece neobservat. 15. Casa Sfatului a 
fost ridicată începând cu anul 1420, dar a cunoscut îmbunătățiri numeroase de-a lungul anilor. 
Inițial a servit ca spațiu de judecată pentru breslele blănarilor, apoi ca primărie, iar în anul 1950 
a devenit Muzeul de Istorie a județului Brașov. 16. Aici te așteaptă peste 3.000 de piese expuse 
în 123 de vitrine și 17 săli, structurate pe departamente de arheologie, istorie medie și istorie 
modernă, care alcătuiesc expoziția permanentă Brașov – istorie, cultură și civilizație. 
Tot din dorința de a apăra orașul de invazia dușmanilor au fost ridicate două turnuri, între anii 
1460 și 1494, care astăzi adăpostesc colecții de arme albe și de foc. Turnul Alb are o înălțime 
de 20 de metri spre oraș și 18 metri spre deal, fiind construit pe plan semicircular deschis. 
Diametrul acestui turn este de 19 metri. 17. Cetatea comunică direct cu acesta printr-un pod 
mobil. Turnul Negru a fost construit ca o fortificație independentă și are o înălțime de peste 11 
metri. 18. Are șase goluri de tragere pe fiecare dintre fațade și trei galerii etajate. Turnul Negru 
ținea legătura cu cetatea Brașovului tot printr-un pod până la Bastionul Fierarilor. 
Ar trebui să ajungi să mergi pe o anume stradă dacă ești în căutarea celor mai bune locuri cu 
panoramă. 19. Aleea Tâmpa se află pe latura de sud a cetății, chiar pe coasta dealului Tâmpa, 
iar perspectiva pe care ți-o va oferi va fi una cel puțin interesantă. 20. Tot aici poți vizita și alte 
obiective turistice care se vor afla în drumul tău, precum Bastionul Cojocarilor, Bastionul 
Postăvarilor, Turnul Lemnarului, Turnul Vânătorilor, Bastionul Funarilor, Turnul Funarilor, 
Bastionul Țesătorilor, Bastionul Fierarilor sau Bastionul Graft. 
Nu-i așa că ar fi o experiență cu totul interesantă dacă ai avea ocazia să vizitezi prima școală 
românească tot la Brașov? 
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0. Ce capacitate are Biserica Neagră din Braşov? 

11._________________________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________________________ 

14. ________________________________________________________________________ 

15. ________________________________________________________________________ 

16. ________________________________________________________________________ 

17. ________________________________________________________________________ 

18. ________________________________________________________________________ 

19. ________________________________________________________________________ 

20. ________________________________________________________________________ 
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3. Textul următor prezintă un nou fenomen din industria modei recent demarat în 
Anglia şi cu perspective de a se răspândi global. Din text lipsesc 10 fragmente. 
Puneţi fiecare fragment rămas, la locul potrivit. 

 Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 

Haine 100% Biodegradabile – o idee revoluționară 
 

Pentru prima dată, o companie 0. _C_ a venit cu o modalitate durabilă de a produce tricouri din 

lemn și alge, pentru a putea fi biodegradabile. 

Noutatea 21. __________ se naște la Londra, unde s-a proiectat tricoul din plante şi alge, astfel 

încât utilizatorii să poată pur și simplu să descompună cămașa îngropând-o în curtea lor. 

Țesătura cămășii este confecționată din eucalipt, fag și molid din surse durabile care sunt tăiate, 

zdrobite și transformate 22. __________ textile. Mai mult. Cerneala de pe cămăși este realizată 

în întregime cu alge pe care designerii au cultivat-o într-un bioreactor. 

„În loc să trecem apa lacului printr-o plasă de bumbac, trecem apa printr-un filtru”, se arată 

în site-ul Vollebak. „Acest proces separă algele, lăsând o pastă de alge marine. Această pastă 

este apoi uscată 23. __________ pentru a crea o pulbere fină și această pulbere este 

amestecată cu apă pentru a produce cerneală de alge.” 

Deoarece algele nu pot supraviețui 24. ___________, se transformă într-un pigment natural în 

culori diferite în timp. În acest fel, designerii Vollebak susțin că nu există două tricouri care să 

arate la fel după ce au trecut prin mai multe spălări. 

„Tricoul arată 25. __________ normal atunci când îl porți. Biodegradarea nu va începe dacă 

alergați sau o agățați pentru a se usca ”, continuă site-ul. „Va începe să se biodegradeze doar 

atunci când îl îngropați în pământ. Are nevoie de ciuperci, bacterii și căldură a pământului 

pentru a începe să se rupă. Dacă doriți ca acesta să se biodegradeze, trebuie să îl îngropați în 

pământ.” 

Tricourile, care se pot biodegrada în 8-12 săptămâni, au fost dezvoltate pentru a fi o soluție 

 26. ___________ pentru deșeurile textile. 

Deși aceste tricouri pentru plante și alge 27. ___________ în prezent cu 110 USD, ideea ar 

putea declanșa o nouă generație de îmbrăcăminte ecologică. 

„Lemnul 28. ___________ în țesătură folosind un proces de producție responsabil și 

ecologic”, precizează site-ul. „În practică, aceasta înseamnă că peste 99% din apa și solventul 

utilizat pentru a transforma pulpa în fibră este reciclată. Și pe sistemul de notare Higg MSI – 

care măsoară impactul producției unui kilogram de fibră, ținând cont de epuizarea resurselor 
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fosile, deficitul de apă, încălzirea 29. ___________ – acest material marchează 10 față de 

scorul obținut de bumbac de 60. Obiectivul nostru final este scorul de 0.” 

Jacheta solară rezistentă la apă, foarte respirabilă, care strălucește 30. ___________ (chiar și 

după ce a stat aproape de un bec) și poate fi rulată în mână, a fost numită drept una dintre cele 

mai bune invenții ale revistei Time din 2018. 

 

 

Note lexicale 
biodegradabil –.(despre materiale, produse chimice etc.) Care poate fi degradat de factori biologici 

durabilă – rezistentă, care durează mult 

pulbere – praf fin 

solventul – dizolvant, substanţă în care se dizolvă alte materiale 

fosile – resturi de organisme animale sau vegetale  

respirabilă – prin care se poate respira 

 

A. în fibre 

B. inovatoare 

C. de îmbrăcăminte 

D. sunt vândute 

E. la soare 

F. ca un tricou 

G. în întuneric 

H. tehnologică 

I. este transformat 

K. în afara apei 

L. globală 
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1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
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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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Fontos tudnivalók 
 
Szótár nem használható. 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Completați textul de mai jos cu următoarele prepoziții, respectiv cu locuțiunile 

prepoziționale: cu privire la, de, în, cu, pentru, din, la, printre, prin, conform, de. 
 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 
Cât costă casele pasive în România, spre deosebire 0. de cele tradiționale? 

 

Există multe idei preconcepute, 1. __________ care aceea că o casă pasivă este de două ori sau 

de trei ori mai scumpă decât o casă convențională. Este o aberație. 

2. __________ construcția unei case pasive, și aici mă refer 3. __________ o locuință 

individuală, extra-investiția 4. _________ materiale cu o performanță mai ridicată nu depășește 

10-15% față de investiția într-o clădire convențională, proiectată 5. _________ normelor 

naționale în vigoare. 

În ceea ce privește construcțiile 6. _________ dimensiuni mai mari și 7. __________ alte 

funcțiuni, extra-investiția este cu circa 5-8% mai mare, raportat la o construcție convențională. 

Aceste costuri suplimentare sunt recuperate în 5-10 ani de utilizare a acelei clădiri, tocmai 8. 
__________ consumul redus de energie. După aceea, profit! 

În cazul unei construcții convenționale, costurile cu energia, care nu sunt niciodată estimate sau 

optimizate încă 9. __________ faza de proiectare, îi iau prin surprindere pe beneficiari, fiind 

de circa 8-10 ori mai mari față de cele pentru o casă pasivă. 

Fiecare țară are libertatea să își definească acest termen − clădire aproape zero energie. Astfel 

se vor stabili niște impuneri 10. __________ consumul maxim de energie primară. 
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2. Folosiți forma potrivită a verbelor din paranteză. 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 
Translucani, un drum de vis pentru iubitorii de natură 

 
Chiar dacă nu este la fel de populară comparativ cu Transfăgărășanul și Transalpina, 0. (a oferi) 
oferă exact același nivel de adrenalină persoanelor care își fac curaj 11. (a (o) parcurge) 
_______________. Este o șosea ce 12. (a măsura) _______________ mai bine de 5 kilometri, 

destul de șerpuită. Aceasta a fost săpată direct în stâncă și a reușit 13. (a scoate) 
_______________ județul Timiș frumos în evidență. Autoritățile locale 14. (a obține) 

_______________ fonduri europene și au reușit 15. (a transforma) ______________ dintr-un 

drum simplu, într-un adevărat obiectiv turistic. 

Șoseaua care să ia fața Transfăgărășanului și Transalpinei începe din satul Luncanii de Jos, aflat 

la poalele Munților Poiana Ruscă. Adică, la mai puțin de 120 de kilometri de Timișoara, 

Transluncani începe 16. (a se arăta) ________________ și 17. (a (ne) lăsa) 
________________ cu gurile căscate. 

Este creat la cea mai mare altitudine din județ, adică la 700 de metri. Acest traseu 18. (a 
reprezenta) ________________ un adevărat challenge chiar și pentru constructor. 

Transluncani are ușor peste 5 kilometri, dar turiștii 19. (a se bucura) _______________ de 

fiecare metru din acest drum. 
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3. Folosiți forma corectă (în genitiv sau în dativ) a substantivelor din paranteză. Atenție 

la folosirea corectă a articolului genitival. 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 
Boala care afectează trei din 10 copii și adolescenți din România 

 

Obezitatea apare o problemă atunci când în creșterea 0. (copil) copilului părintele folosește 

mâncarea ca o recompensă. 

La copii este o problemă din cauza 20. (lipsă) ______________ de atenție 21. (părinți) 
_______________ sau 22. (nevoie) _______________ de atenție 23. (copii) 
_______________, care neavând din punct de vedere emoțional satisfacție și sprijin în familie 

se refugiază în mâncare. Punctul său de vedere este susținut și de Constantin Dumitrache, care 

consideră că creșterea 24. (nivel) ______________ de trai a făcut ca părinții să satisfacă toate 

dorințele și poftele copiilor, ceea ce a condus implicit la o creștere masivă 25. (consum) 
_______________ de zahăr. „Dacă la începutul 26. (secol) ______________ trecut se consuma 

în jur de o linguriță de zahăr pe zi, acum s-a ajuns până la cinci, șapte, dacă nu chiar mai multe 

lingurițe de zahăr pe zi, în diverse forme, bineînțeles. Toate alimentele prelucrate și pâinea și 

tot, conțin o cantitate de zahăr”, susține acesta. 

„În ultimele patru decenii, ratele 27. (obezitate) ______________ în rândul copiilor și 

adolescenților au explodat la nivel global şi continuă să urmeze acest trend ascendent în țările 

slab și mediu dezvoltate. Recent, aceste rate au stagnat în țările dezvoltate, însă nivelul rămâne 

inacceptabil de ridicat și aici”, a explicat autorul principal 28. (studiu) _______________, 

profesorul Majid Ezzati. 

 

 

 

 
  

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
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4. Scrieți forma de perfect compus a verbelor din paranteză. 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 
 
Prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă 

 

Mihai Eminescu, cel mai mare poet al românilor și Ion Creangă, autorul Poveștilor și 

Amintirilor, 0. (a se cunoaște) s-au cunoscut în problemele școlare ale învățătorilor, 29. (a se 
împrieteni) ______________ în procesul de creație literară și 30. (a-și înfrăți) 
_______________ sufletele lor pe vecie. 

Nu 31. (a-i despărți) _______________ nici suferința simultană și – am putea spune – nici 

moartea, căci 32. (a se sfârși) ________________ din viață în același an, 1889, la distanță în 

timp de șase luni și jumătate, de la care, în 1999, se împlinesc 110 ani. 

Eminescu, în calitate de revizor școlar, 33. (a-l cunoaște) _________________ pe Ion Creangă 

la mijlocul anului 1875, prezidând conferința anuală a învățătorilor din județul Iași. La 10 

august al aceluiași an, Eminescu a raportat ministrului Titu Maiorescu despre conferințele ținute 

cu învățătorii de la țară. Printre cei chemați să-i instruiască pe învățătorii rurali, era și Creangă. 

Eminescu nu l-a  cunoscut suficient de bine pe Creangă, căci 34. (a-l numi) ________________ 

V. Creangă. În baza raportului lui Eminescu, ministrul 35. (a-l însărcina) ________________ 

pe Creangă să întocmească o metodă de predare a scrierii și citirii la clasa I. Eminescu, încă 

revizor școlar, raporta noului ministru, că abecedarul întocmit de Creangă și colaboratorii săi 

este cel mai bun abecedar românesc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 9   
3. feladat 9   
4. feladat 7  

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! 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ROMÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 26. 14:00 

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 3 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 tradiția „Târgului de fete de pe Muntele Găina”. Înainte de a 
asculta textul, citiți afirmațiile de mai jos. După ce ați ascultat textul, scrieți lângă fiecare 
afirmație dacă este adevărată (A) sau falsă (F). 
 
1. Tradiția Târgului de fete de pe Muntele Găina așa cum se desfășura la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, a fost relatată în detaliu de scriitorul Jókai Mór, în romanul „Omul de aur”. ____ 

2. Târgul de fete de pe Muntele Găina, a fost  organizat anual, în jurul  
sărbătorii de Sânziene. ____ 

3. O mulțime impresionantă de oameni venea la târg din toată țara. ____ 
4. În seara primei duminici, după sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan, la Sânziene, turtarii 

încărcați cu turte de miere, cu sticluțe pline de mied, pornesc spre  
vârful Muntelui Găina. ____ 

5. Atracția principală a târgului erau fetele de măritat. ____ 
6. Mamele fetelor așteptau acasă fetele. ____ 
7. Fetele și zestrea erau disputate de flăcăii care se opreau în fața corturilor. ____ 
8. Perechea nouă pleacă la primul preot care le dă binecuvântarea căsătoriei. ____ 
9. La târg veneau și fete fără zestre. ____ 
10. Pentru tinerii din această zonă Târgul de fete de pe Muntele Găina era singura posibilitate 

să se întâlnească o dată pe an. ____ 
11. Tradiția târguielii pentru fata de măritat s-a stins încet în următoarele decenii. ____ 
12. În zilele noastre Târgul de fete de pe Muntele Găina este o sărbătoare, cu spectacole de 

muzică și dansuri populare, obiceiuri vechi și gastronomie tradițională. ____ 

 
Note lexicale 
 
turtă dulce - produs de patiserie (crocant) făcut din făină de grâu, miere și ouă 
turtar - persoană care face sau vinde turtă  dulce 
a se tocmi - a discuta asupra prețului unei mărfi 
mied - băutură cu miere 
zestre - avere (mobilă sau imobilă) care se dă unei fete când se mărită 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Max. Elért 
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Tema nr. 2 
 
Veți asculta un text despre consumul de mâncare tip fast-food. Înainte de a asculta textul, 
citiți temele. După ce ați ascultat textul, completați propozițiile de mai jos. 
 

13. Conceptul de „fast-food” se referă la ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14.  Unul dintre avantajele mâncării de tip fast-food este că __________________________ 

15. Unul dintre cele mai evidente dezavantaje este ________________________________.  

16. Mâncarea de tip fast-food este extrem de săracă în fibre, vitamine și minerale, dar bogată 

_____________________________________________________________________ . 

17. Consumând zilnic astfel de meniuri pot apărea diferite probleme de sănătate, atât 

___________________________________________________________________. 

18. Imaginea atrăgătoare a produselor _________________________________________ . 

19. Un alt dezavantaj, din punct de vedere social este că oamenii nu își mai alocă timp 

______________________________________________________________________ 

20. Specialiștii ne propun să înlocuim acest tip de mâncare  

_____________________________________________________________________ .  

 
 
 
 
 
 
 

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

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 12   
2. feladat 8  

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! 
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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. Scrieți un e-mail  de 120 – 150 de cuvinte în care  

• să explicați unui profesor al dumneavoastră despre imposibilitatea de a participa la 

o competiţie din viitorul apropiat. 

• Explicați motivele pentru care nu puteţi să fiți în localitate la data competiţiei. 

• Asigurați-l că, în ciuda faptului că nu puteți participa la competiţie, vă  păstrați 

interesul pentru domeniul respectiv. 

Atenţie la: 

- Stilul de adresare (unui profesor); 

- scrierea corectă a cuvintelor, propozițiilor și frazelor; 

- aranjarea logică a ideilor în mesaj. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Román nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2021. október 26. 

Azonosító 
jel: 

               

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Az 1. feladat értékelése: 
 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4  

Érthetőség, nyelvi megformálás 5  

Íráskép 1  

Összesen 10  
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2. Descrieți în 200 – 250 de cuvinte schimbările climatice în ultimii ani. 

- Precizați ce temperaturi s-au înregistrat în ultimii ani. 

- Care a fost situaţia precipitaţiilor? 

- Comparați anotimpurile acestor ani (iarna, vara – mai ales dar şi primăvara şi 

toamna), cu cele din urmă cu decenii. 

- Exprimați-vă opinia personală în legătură cu încălzirea globală. 

Atenție la: 

- existenţa alineatelor distincte care să corespundă ideilor exprimate în text; 

- aranjarea estetică a textului în pagină. 

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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A 2. feladat értékelése: 
 

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 
 


