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Fontos tudnivalók 

 

 

 

Szótár nem használható. 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Din textul de mai jos lipsesc 10 fragmente. Puneți fiecare fragment rămas, la locul 
potrivit. 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Povestea bosniacului care vorbește fluent 56 de limbi: cum se descurcă poliglotul în limba 

română 

 
Muhamed Mešić, un bosniac în vârstă de 32 de ani, poate vorbi fluent în 56 de limbi, printre 

care portugheză, japoneză, georgiană, ebraică, letonă și chiar română, 0. ____C____. 

Poliglotul 1. ____________________ dintr-o pură întâmplare, la vârsta de cinci ani, pe când 

era în vacanță cu familia în Grecia. 

Muhamed își amintește că era capabil, 2. ____________________, să înțeleagă ce spun aceștia 

din situațiile în care se aflau, iar la sfârșitul vacanței a putut să-și ajute tatăl să comunice cu un 

mecanic grec care le repara mașina, spre uimirea tuturor. Ulterior, Muhamed a învățat suedeză 

de la soldații care stăteau în orașul lui în timpul Războiului Civil din Bosnia și după conflict a 

mers într-o călătorie în Ungaria, 3. ____________________. 

(...) 

În urma unui control medical, s-a dovedit că Sindromul Asperger de care suferă Muhamed, 

4. ____________________, este cel care îi permite să învețe limbile noi atât de ușor, uneori 

chiar neintenționat. El își amintește că, odată, un prieten i-a cerut să învețe letonă pentru a-l 

însoți într-o călătorie de afaceri, și a reușit să vorbească fluent limba baltică în doar două 

săptămâni, cu ajutorul 5. ____________________, două cărți și 43 de desene animate. 

Întrebat cum a ajuns să vorbească limba ebraică, bărbatul a povestit: „Când aveam 12 ani, am 

ascultat o emisiune la radio cu președintele comunității evreiești din Bosnia. Am intrat în direct 

și l-am întrebat cum pot învăța cele trei limbi ale iudaismului – 6. ____________________. 

(...)” 

 

Muhamed Mešić este 100% dedicat pasiunii sale pentru limbi străine și dedică cea mai mare 

parte din timp studiindu-le și exersând. Deși recunoaște că nu prea mai are timp liber, bosniacul 

spune că pasiunea sa îl face 7. ____________________. 

„Voi fi sincer. Petrec în jur de 200 de zile pe an în avion. Călătoresc mereu pentru a lua parte 

la conferințe, seminarii, traininguri, dar nu mă plâng. Mi-am dat seama că trebuie să fii o victimă 
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dacă îți dorești să reușești și eu chiar sunt una. Este important să ai un obiectiv și să muncești 

mult pentru a-l atinge, iar rezultatele vor apărea”, a declarat Muhamed pentru Radio Sarajevo. 

(...) 

În prezent, Muhamed Mešić vorbește un număr impresionant de 56 de limbi, de la cele comune 

ca engleză, portugheză, japoneză și georgiană, până la limbi 8. ____________________. (...) 

„Limba înseamnă cunoaștere, cunoașterea 9. ____________________. O limbă moare atunci 

când oamenii care o vorbesc nu o mai găsesc bogată, ci mai degrabă ca pe ceva redundant și 

atunci când limba moare, cunoașterea pe care o poartă cu ea moare de asemenea”, spune 

bosniacul. 

Printre limbile învățate de Muhamed se întâmplă să se afle și româna. Pe YouTube există chiar 

un filmuleț în care Muhamed, 10. ____________________, face o demonstrație de limba 

română, iar ușurința și corectitudinea cu care vorbește sunt de-a dreptul impresionante. 

 

Note lexicale: 
fluent – curgător, cursiv, ușor, limpede 

poliglot – care vorbește mai multe limbi 

autismul – o tulburare de comportament 

indigeni – (persoană) care este originară dintr-o anumită țară (autohton, băștinaș, 

pământean) 

redundant – care este în plus 

demonstrație – dovedire cu exemple, argumentare 
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A ascultându-i pe localnici vorbind între ei 

B o formă ușoară de autism 

C dar spune că în realitate înțelege peste 70 de limbi 

D și-a descoperit talentul remarcabil de a învăța rapid să comunice în alte limbi 

E ladino, idiș și ebraică 

F să se simtă fericit și împlinit 

G unde a reușit să învețe maghiara 

H filmulețelor de pe YouTube 

I despre care mulți dintre noi nici n-au auzit 

K este fericire și asta e important în viață 

L aflat într-un parc din București 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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2. Citiți cu atenție următorul text și răspundeți la întrebările de mai jos. 
 
Povestea lui Bobbie, câinele minune care a străbătut 4.105 km pentru a se întoarce acasă, 

lângă stăpânii săi 

 
Povești despre animale pierdute, care s-au întors după câteva luni acasă, am mai tot auzit. Însă, 

povestea lui Bobbie – numit și câinele minune – este una cu totul aparte. De ce? Pentru că 

devotatul animal a străbătut 4.105 km, în toiul iernii, pentru a se întoarce acasă, lângă stăpânii 

săi. 

În 1923, într-o zi caldă de august, membrii familiei Brazier au plecat din casa lor din Silverton, 

Oregon, pentru a vizita rudele din Indiana. Cu ei a călătorit însoțitorul lor de încredere, câinele 

Bobbie (un mixt între metiș de ciobănesc scoțian și ciobănesc englezesc). În timp ce alimentau 

mașina la o benzinărie din Wolcott, Indiana, Bobbie a fost fugărit de o haită de câini și astfel  

s-a pierdut. 

Membrii familiei Brazier l-au căutat pe cățel zile întregi, au pus afișe prin oraș și au dat anunțuri 

în ziar, dar toate eforturile lor au fost în zadar. Bobbie nu a putut fi găsit. Cu inima frântă, ei    

s-au întors acasă, în Oregon. 

Întoarcerea cățelului Bobbie acasă 
Într-o zi de februarie (din 1924), una dintre fiicele familiei a ieșit din localul pe care părinții săi 

îl dețineau – Restaurantul Reo Lunch – și a văzut ceva cu adevărat miraculos. Bobbie era în 

fața casei și dădea din coadă, bucuros că vede pe cineva cunoscut. 

Din păcate, cățelul era foarte slab, murdar, avea răni pe lăbuțe, iar unghiile erau tocite aproape 

până la os – semn că a parcurs toți acei km pe jos. 

Bobbie reușise să meargă 4.105 km pe jos, din Indiana și până în Oregon, traversând munți și 

un deșert – și înfruntând frigul iernii, totul pentru a ajunge la casa lui. A experimentat foamea, 

setea și atacurile din partea altor animale, dar nu s-a dat bătut. Practic, animalul blănos era o 

minune de cățel. 

Odată ajuns acasă, micul patruped a mâncat pe săturate, iar 3 zile nu s-a mișcat din culcușul lui, 

atât de obosit era. 

Călătoria spre casă i-a adus numele de „Bobbie, câinele minune”. A fost publicat chiar și un 

articol pe prima pagină a ziarului local, Silverton Appeal, iar povestea lui incredibilă a fost 

preluată și de alte publicații – astfel ea răspândindu-se rapid în toată țara prin intermediul 

emisiunilor radio și articolelor din ziare. 
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Povestea lui a devenit senzație peste noapte. Acesta primea cadouri, medalii și a primit chiar și 

cheile orașului. Mai mult decât atât, Bobby a jucat și într-un film mut, în 1927: „The Call of the 

West”. 

Din păcate, în anul 1927, Bobbie a murit la vârsta de șase ani. A fost înmormântat cu onoruri 

(...). Chiar și astăzi, în orașul Silverton se poate vizita mormântul lui Bobbie. 

Povestea acestui câine ne reamintește să nu ne subestimăm niciodată animalele, pentru că, de 

multe ori, ele ne arată adevăratul sens al curajului, al familiei și al regăsirii drumului spre casă, 

indiferent de obstacolele care apar în cale. 

 

 

11. De ce este atât de cunoscută și ce ne demonstrează povestea lui Bobbie, a „câinelui 

minune”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Când și unde au plecat membrii familiei Brazier însoțiți fiind de prietenul lor de încredere? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Căreia rase de câini aparținea Bobbie? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Cum s-a pierdut prietenul loial al familiei Brazier? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  



Román nyelv 
emelt szint 

2211 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

15. Cum l-au căutat membrii familiei pe prietenul pierdut? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Ce fel de obstacole a înfruntat „câinele minune” în călătoria lui spre casă? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Cine, când și unde l-a văzut pe micul patruped ajuns acasă? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Cum se numea ziarul care a eternizat evenimentul senzațional? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

19. Cum au apreciat oamenii de atunci sacrificiul lui Bobbie? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

20. De ce ne reamintește povestea „câinelui minune”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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

          10  

  



Román nyelv 
emelt szint 

2211 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 10 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

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

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Neticheta și regulile de comportament în mediul online 

 

0. Peste 4,5 miliarde de oameni, adică aproape 60% din populația globului, sunt utilizatori 

activi ai rețelei Internet, arată ultimele date publicate de site-ul Statista în luna octombrie a 

anului trecut. (...) 

21. Pe 9 februarie vom celebra la nivel mondial Ziua Siguranței pe Internet, un prilej să 

readucem în discuție multitudinea problemelor legate de mediul online, dar și să ne reamintim 

despre importanța unei bune conduite pe Internet. Salut! 22. Sunt Ana Sârbu și astăzi, la Podcast 

CuMINTE, vorbim despre netichetă, cetățeni digitali și regulile pe care trebuie să le respectăm 

atunci când ne aflăm în mediul online. 

Ai auzit de netichetă? Este un termen relativ recent care presupune un set de reguli de „bună 

purtare” în lumea virtuală – exact ca bunele maniere pe care le urmăm atunci când interacționăm 

cu cei din jur, doar că aplicate comunicării din online. 23. Acest cuvânt provine de la îmbinarea 

termenilor etichetă și net, adică Internet, iar conceptul a apărut din necesitatea de a proteja 

utilizatorii din mediul online, odată ce riscurile și comportamentele inadecvate au sporit. (...) 

24. Regula de aur este să-i tratăm pe ceilalți așa cum dorim să fim tratați noi înșine. Să vedem 

ce alte norme presupune neticheta. 

1. 25. Verifică ortografia și corectitudinea mesajelor. Indiferent de ceea ce scrii, trebuie să te 

asiguri că în postările tale nu sunt greșeli, deoarece erorile pot diminua din credibilitatea 

celor afirmate. 

2. Evită site-urile de tip clickbait pentru a nu face spam. (...) De asemenea, atunci 26. când te 

înregistrezi pe variate site-uri, în măsura posibilităților, nu introduce date personale precum 

numărul de telefon sau adresa domiciliului. 

3. Nu vorbi cu necunoscuți și nu oferi informații confidențiale despre tine sau familia ta 

persoanelor de pe Internet. De asemenea, 27. nu accepta întâlniri cu persoane necunoscute 

care ți-au propus online să faceți cunoștință în realitate. 

4. Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoști pe cei cu care comunici. (...) 

5. Nu trimite e-mailuri sau mesaje pe rețele sociale la o oră nepotrivită, deoarece acest detaliu 

poate pune în discuție stilul tău de viață. 28. Toate mesajele de serviciu, și nu doar, se 

recomandă a fi expediate până la ora 18:00 și nu mai devreme de ora 8:00. 
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6. Evită să scrii mesaje utilizând Caps Lock, deoarece în lumea virtuală, 29. textele scrise 

integral cu litere majuscule arată ca și cum ai striga la persoana care citește ceea ce ai scris. 

7. 30. Fii discret în tot ceea ce faci pe Internet. Asta include crearea profilurilor pe rețelele 

sociale și postarea comentariilor. Fii tu însuți în online, pentru că nu ești anonim și ceilalți 

utilizatori sunt, de asemenea, oameni reali. Nu spune și nu fă lucruri pe care nu le-ai face 

în realitate. Imaginea ta online este importantă indiferent de circumstanțe. 

 

Note lexicale: 
netichetă – un set de reguli de „bună purtare” în lumea virtuală 

Terra – Pământul 

mișună – grămadă, mulțime 

trolling – provocator fără cauză 

confidențial – secret 

a incita – a ațâța, a întărâta 

 
0. Câte miliarde de oameni din populația globului sunt utilizatori activi ai rețelei 

Internet? 

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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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: în ciuda, în, cu, de la, de, peste, pentru, pe parcursul, din, despre, dintre, 

la, asupra, în urma, față de. 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Uniformele școlare nu influențează comportamentul elevilor 

 

0. În ciuda credinței multor părinți și profesori, uniformele școlare nu par să aibă niciun efect 

1. _______________ comportamentului, eficienței și randamentului tinerilor la școală. Elevii 

care au fost obligați să poarte uniformă au manifestat un interes scăzut 2. _______________ 

colectivul din care făceau parte în comparație 3. _______________ cei care nu aveau 

obligativitatea ținutei. Cercetarea s-a bazat pe date colectate 4. _______________ 

5. _______________ 6.000 de elevi 6. _______________ gimnaziu 7. _______________ 

Statele Unite ale Americii. „Multe 8. _______________ argumentele de bază 
9. _______________ motivul 10. _______________ care uniformele școlare sunt bune 
11.  ______________ modelarea comportamentului elevilor nu sunt valabile 

12. _______________ cercetării efectuate. Nu am sesizat prea multe diferențe 

comportamentale, indiferent dacă școlile au avut sau nu o politică de uniformă”, a declarat Arya 

Ansari, autorul principal al studiului, profesor asistent în științe umane 13. _______________ 

Universitatea de Stat din Ohio. 

Rezultatele studiului au fost publicate recent în revista Early Childhood Research Quarterly. 

Susținătorii uniformelor școlare au afirmat în nenumărate rânduri că acestea promovează o 

prezență mai bună și produc un sentiment mai puternic de comunitate. 

14. _______________ anului școlar, profesorii au evaluat fiecare elev pe trei dimensiuni: 

probleme de comportament internalizate precum anxietatea, probleme de comportament 

exterior precum agresivitatea manifestată față de ceilalți și abilitățile sociale individuale. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Max. Elért 
              14  
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2. Scrieți forma corectă (în genitiv sau în dativ) a cuvintelor din paranteză. Atenție la 
folosirea corectă a articolului genitival. 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 
Grădina Zmeilor, rezervația naturală geologică și peisagistică unică în Europa 

 
Grădina 0. (Zmei) Zmeilor este comparată cu mult mai cunoscuta Meteora din Grecia și chiar 

dacă nu are dimensiunile impresionante 15. (aceasta) ____________________ compensează 

prin legendele pe care localnicii le transmit prin viu grai de generații. Și-a dobândit numele 

Grădina Zmeilor în 1970, până atunci fiind numită Dumbrava, din cauza 16. (o zonă 
împădurită) ____________________, sau Chieturi, pentru că acolo se încheia pădurea. 

Rezervația naturală geologică și peisagistică este situată la marginea 17. (localitate) 
________________________Gâlgău Almașului, din comuna sălăjeană Bălan și este un 

ansamblu neregulat de stânci, formate aici prin desprinderea unor blocuri sau compartimente 

de gresii din Dealul Închieturi. Vântul și ploaia, înghețul 18. (iarnă) ____________________ 

și binevenitul dezgheț al 19. (primăvară) ____________________ au format, apoi, cele mai 

bizare forme: coloane, metereze, poduri, ciuperci, unele având înălțimi de peste 10-12 metri. 

Stâncile vulcanice cu forme bizare au zăcut pe fundul 20. (mare) ____________________ 

Thetis cam cu două miliarde de ani în urmă. Rocile sunt supuse 21. (un) 
____________________ proces permanent de eroziune, iar ultima alunecare de teren a avut loc 

în anul 1971, când blocuri uriașe s-au desprins din Dealul Închieturi (376 metri) și au alunecat 

la vale, pe un sol argilos, rămânând, totuși, în picioare. Formele ciudate 22. (stânci) 
____________________, dar și imaginația bogată 23. (localnici) ____________________, a 

făcut ca acestora să le fie atribuite denumiri cu conotații supranaturale. Astfel, cele mai mari 

stânci, în formă de prismă, au fost numite Zmeul și Zmeoaica. 

 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Max. Elért 
         9  
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3. Folosiți forma de conjunctiv a verbelor din paranteză. 
Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Nouă muzee din județul Brașov vor putea fi vizitate de turiștii care cumpără un bilet unic 

de acces, în baza unei decizii adoptate de Consiliul Județean. 

 

Biletul unic de vizitare va avea o valabilitate de 15 zile, astfel încât cei care îl cumpără 

0. (a avea) să aibă timp 24. (a vizita) ___________________ toate muzeele, inclusiv cele de 

la Săcele și Rupea. Muzeele brașovene doresc 25. (realiza) ___________________ acest bilet 

unic în scopul de a crește vizibilitatea muzeelor brașovene, de a crește accesul turiștilor români 

și străini la patrimoniul cultural al județului Brașov și a crește astfel numărul de vizitatori. 

Biletul unic nu va fi destinat doar turiștilor, deoarece inițiatorii doresc 26. (a atrage) 
___________________ și brașovenii în muzee. Prețurile sunt atractive pentru toate categoriile 

de vizitatori. În special prețurile pentru copii sunt foarte accesibile, tocmai ca 27. (a facilita) 
___________________ vizitarea muzeelor de către copii și grupurile școlare organizate. În 

paralel cu biletul unic, muzeele brașovene vor continua 28. (a pune) ___________________ în 

vânzare actualele bilete individuale de intrare. După ce proiectul va fi introdus pentru muzeele 

din subordinea Consiliului Județean, acesta ar putea fi extins cu încă un tip de bilet care 

29. (a permite) ___________________ intrarea și la alte obiective turistice din municipiul 

Brașov sau din județ. 

„Chiar și în aceste condiții dificile, ne propunem ca județul Brașov 30. (a rămâne) 
___________________ destinația turistică numărul 1 a României în toate anotimpurile”, a 

declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea. 

 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
       7  
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4. Scrieți forma de perfect simplu a verbelor din paranteză. 

Modelul de rezolvare este indicat cu „0”. 

 

Ariciul neglijent 

(fragment) 

 
Ariciul 0. (a nimeri) nimeri odată în livada unui gospodar și 31. (a-i plăcea) _______________ 

atât de mult să privească merele parfumate, mari, aurii pe o parte și roșii ca rubinul pe cealaltă, 

încât se hotărî să ducă unul, pe cel mai frumos, cu sine, să-și împodobească culcușul.  

Într-adevăr, se simți atât de bine acasă în prezența misteriosului fruct, încât la lăsarea serii nu 

se mai îndura să adoarmă. În cele din urmă botul lui subțire, alungit, împodobit cu mustăți, 

32. (a-i cădea) _______________ între frunze și ariciul 33. (a trage) _______________ un pui 

de somn odihnitor, plin de vise din cele mai liniștitoare. În timpul somnului însă se răsuci de 

câteva ori în așa fel, încât mărul 34. (a i se înfinge) _______________ în țepii de pe spinare. 

Când se trezi în zori - ia obiectul îndrăgit... de unde nu-i! Îl căută cu sârg toată ziua; nu-l găsi 

nicăieri. Spre seară, 35. (a-i face) _______________ o vizită celui mai apropiat prieten al său. 

Acesta, cum îl văzu, îl întrebă de ce arată atât de abătut. 

 

31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
     5  
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 14   
2. feladat 9   
3. feladat 7   
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 2211 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ROMÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
Dragi candidați, urmează proba de înțelegere a textului oral. 

 

• Proba se compune din 3 texte pe care le veți asculta de două ori. 

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

• Vă stă la dispoziție aproximativ un minut să citiți temele. 

• Apoi veți asculta textul pentru prima dată. 

• Din nou vă stă la dispoziție un minut să studiați și să rezolvați temele. 

• După aceea veți asculta textul încă o dată. 

• La sfârșit veți avea încă un minut să vă verificați răspunsurile. 

• Această probă a examenului durează 30 de minute.  

• Spor la lucru! 
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Tema nr.1 
Veți asculta un text despre plantarea a 100 000 de arbori. Înainte de a asculta textul, citiți 
temele de mai jos. După ce ați ascultat textul, completați propozițiile. 

 
1. Nicoleta Cărpineanu, DJ și producător muzical, în ultimii ani, s-a dedicat 

_______________________________________________________________________ 
2. Pasiunea ei pentru muzică a început în copilărie explorând stilurile 

_______________________________________________________________________ 
3. În 1998, și-a început studiile 

________________________________________________________________________ 
4. Își desfășoară activitatea în Brighton fiind supranumită, 

________________________________________________________________________ 
5. În 2018 și-a înființat 

________________________________________________________________________ 
6. Cele două elemente muzicale care o reprezintă sunt: 

________________________________________________________________________ 
7. Fondurile încasate în urma lansării primului album au fost folosite pentru plantarea 

primilor 

________________________________________________________________________ 
8. Cu fondurile strânse din toată lumea, Păduri fără frontiere a plantat 

________________________________________________________________________ 
9. În anul 2019, Nico de Transilvania a fost numită 

________________________________________________________________________ 
10.  Mesajul Nicoletei Cărpineanu este: 

________________________________________________________________________ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
          10  
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Tema nr.2 
Veți asculta un text despre Castelul Peleș din Sinaia. Înainte de a asculta textul, citiți 
întrebările de mai jos. După ce ați ascultat textul, răspundeți la întrebări. 
 
11. Ce l-a motivat pe Carol I al României să construiască un castel la Sinaia? 

___________________________________________________________________________ 

12. În ce stil a fost construit castelul? 

___________________________________________________________________________ 

13. Ce este caracteristic pentru fiecare cameră a castelului? 

___________________________________________________________________________ 

14. Când a început să-și petreacă verile în castel familia regală? 

___________________________________________________________________________ 

15. Prin ce se manifesta firea artistică a Reginei Elisabeta? 

___________________________________________________________________________ 

16. Ce a avut loc  în cinematograful din Castelul Peleș? 

___________________________________________________________________________ 

17. Ce a construit Regele Ferdinand aproape de Castelul Peleș? 

___________________________________________________________________________ 

18.  Când a fost redeschis publicului castelul? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
        8  
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Tema nr.3 
Veți asculta un text despre „ochii” Sibiului. Înainte de a asculta textul, citiți afirmațiile de 
mai jos. După ce ați ascultat textul, scrieți după fiecare afirmație dacă este adevărată (A) 
sau falsă (F). 
 

19. „Ochii” Sibiului sunt un simbol din epoca modernă. _____ 
20. „Ochii” Sibiului” aveau un scop practic, de a asigura ventilația în podurile caselor. _____ 

21. „Ochii” se numesc de specialiști „lucarne”, un element de arhitectură foarte obișnuit. _____ 

22. Lucarnele au apărut în anul 1700. _____ 

23. „Ochii” sunt doar numai ornamente exterioare ale acestor case vechi. _____ 

24. În România numai la Sibiu se păstrează acoperișurile cu guri de aerisire în formă de ochi. 

_____ 

25. În acoperișurile acestea s-au construit câte două mansarde etajate. _____ 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
       7  
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 8  
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 25  
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 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ROMÁN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. 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. Redactați o scrisoare / un e-mail de 120-150 de cuvinte unei prietene. 
Prietena dumneavoastră cu 2 luni în urmă a divorțat. 

a. Exprimați-vă durerea, și că sunteți alături de ea. 

b. Lămuriți-o că viața continuă și o așteaptă foarte multe bucurii și experiențe noi. 

c. Dați-i sfaturi cum să supraviețuiască această perioadă critică pentru ea. 

 

Atenție la: 

• formula de adresare, de încheiere; 

• scrierea corectă; 

• aranjarea logică a ideilor în scrisoare. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

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. Redactați un articol de 200-250 de cuvinte pentru „Foaia românească” despre cum 

ați ajuns cu bursă de studiu la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. 
a. Cum ați aflat despre această posibilitate? 

b. Care au fost condițiile de concurs? 

c. Cum v-ați organizat călătoria și cazarea? 

d. Ați fost mulțumit/ă cu situațiile, condițiile universității și cu ce experiențe v-ați îmbogățit? 

 

Atenție la: 

• introducere, cuprins și încheiere; 

• alineate; 

• aranjarea estetică a textului în pagină. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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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 
 


