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A/ ÎNŢELEGEREA TEXTULUI   
        (Total 40 de puncte) 

1.  
Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți la întrebări. 
 

Importanța lecturii în viața adolescentului 
 

1. Care este situația cititului în zilele noastre? Argumentați răspunsul cu date din text. 
4 puncte 

 
(1) În zilele noastre, din păcate tot mai puțini adolescenți citesc lectură în timpul lor liber. (2)Cei 
mai mulți sunt atrași de calculator și nu de cărți. (3)Unii nu citesc din lipsa timpului, . iar altora 
nu le place această activitate (4) Un copil ce nu este îndrumat, foarte rar va face o astfel de 
activitate din propria inițiativă   
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație bine argumentată a temei       4 puncte 
Explicație corectă, cu mici omisiuni       3 puncte 
Explicație cu ezitări         2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de ortografie     1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
 
 
2. Argumentați afirmația din text după care dacă un copil nu citește este în primul rând 

vina părinților! 
4 puncte 

 
(1) Un copil trebuie îndrumat de părinți. (2) Copilul trebuie călăuzit către activități care să îl 
formeze frumos ca om. (3) Părinții trebuie să le insufle de mici copiilor iubirea pentru lectură. 
(4) Copiii trebuie, uneori, chiar obligați să citească.  
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație bine argumentată a rolului părinților     4 puncte 
Explicație corectă, cu mici omisiuni       3 puncte 
Explicație cu ezitări         2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de ortografie      1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
 
3. La ce alte domenii este raportată lectura pentru tineri? Menționați două exemple! 

2 puncte 
Sportul și dansul mențin sănătatea fizică și îi fac pe tineri disciplinați. 
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație corectă și argumentare potrivită      2 puncte 
Explicație corectă dar sumară       1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
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4. Explicați sensul sintagmei „Nu se dă bătut la prima piedică.” 
4 puncte 

(1) Expresia a se da bătut înseamnă a se considera învins, a ceda, a accepta eșecul 
(2) Cuvântul piedică înseamnă obstacol, greutate, înfrângere 
(3) Sensul sintagmei „Nu se dă bătut la prima piedică”: cineva nu acceptă să fie învins la primul 
obstacol, 
(4) adică este perseverent și ambițios. 
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație argumentată a sintagmei       4 puncte 
Explicație corectă, cu mici omisiuni       3 puncte 
Explicație cu ezitări         2 puncte 
Explicație cu abateri și cu greșeli de ortografie      1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
 
5. Indicați pronumele personal din sintagma „informațiile pe care le asimilezi” și 

precizați substantivul la care se referă acesta. 
2 puncte 

 
Pronumele personal din sintagma „informațiile pe care le asimilezi” (1) este le și (2) se referă 
la substantivul informațiile. 
 
Explicație corectă și argumentare potrivită      2 puncte 
Explicație corectă dar sumară       1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice    0 puncte 
 
6. Menționați formele de infinitiv ale verbelor din sintagmele: 

6 puncte 
își va dori să reușească: 
va învăța să privească: 
va ajuta să se retragă: 
își va dori să reușească: 1. a-și dori; 2. a reuși 
va învăța să privească: 3. a învăța; 4. a privi 
va ajuta să se retragă: 5. a ajuta; 6. a se retrage 
 
Menționarea corectă a formelor de infinitiv 
1 punct pentru fiecare răspuns corect 
 
7. Găsiți în text câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: 

6 puncte 
tânăr: adolescent; 
lectură: citit; 
va lua: va folosi; 
îndeletnicire: activitate; 
împlinirile: reușitele; 
să îndemne: să îndrume. 
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
 
Explicație corectă şi completă a sinonimelor 1 punct pentru fiecare sinonim, maxim 6 puncte 
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8. Menționați cel puțin șase beneficii pe care lectura le insuflă adolescentului. 
6 puncte 

Lectura însă are multe beneficii atât pentru psihic cât și pentru suflet. Cititul este cea mai 
frumoasă și mai înălțătoare îndeletnicire și poate transforma un om complet. 
(1) Cititul îmbogățește vocabularul (ajută adolescentul să se exprime, îl învață cuvinte noi etc.); 
(2) Lectura lărgește orizonturile (tinerii află lucruri nebănuite,  pe care vor să le trăiască etc.); 
(3) Cititul face bine sufletului și psihicului (aduce liniște interioară, odihnă, deconectare, lectura este 
o terapie pentru adolescenți); 
(4) Lectura îmbogățește cultura generală (cei care citesc au o cultură generală demnă de invidiat); 
(5) Cititul face viața mai frumoasă și mai ușoară (tinerii vor folosi informațiile din cărți în viața de 
zi cu zi.); 
(6) Lectura educă și disciplinează (tinerii vor cunoaște personaje bune și personaje negative cu 
defecte pe care ei vor putea să le evite în viața lor). 
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Prezentare corectă şi completă a ideilor referitoare la beneficiile lecturii  6 puncte 
Prezentare corectă dar incompletă (lipsa unui punct de vedere)   5 puncte 
Prezentare corectă dar cu mici ezitări (lipsa a două puncte de vedere)  4 puncte 
Prezentare incompletă, cu ezitări mici      3 puncte 
Prezentare incompletă şi cu mari ezitări      2 puncte 
Prezentare cu abateri și cu greșeli de ortografie     1 punct 
Nici un răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
 
9. Care este relaţia între carte şi iubire, aşa cum reiese ea din acest text. 

3 puncte 
Cărțile fac cunoscută iubirea pentru tineri, căci pentru prima dată în viață adolescentul 
descoperă iubirea din cărți și astfel el va descoperi înainte de a trăi toate fețele acestui sentiment 
(1) Citind, tânărul va fi îndrăgostit de iubire, își va dori iubirea în viața lui, va lupta pentru ea 
și va ști cum să o păstreze în viața lui (2). Astfel tânărul va pune mai puțin preț pe relațiile 
nesănătoase, superficiale  și mai mult pe sentiment (3). 
 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație corectă și argumentare potrivită      3 puncte 
Explicație corectă dar sumară       2 puncte 
Explicație cu ezitări         1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice   0 puncte 
 
10. Explicați pe baza textului afirmația după care cititul formează un om „fără doar și 

poate”. 
3 puncte 

(1) Lectura poate face dintr-un tânăr cu temeri un om matur. 
(2) Cititul face omul inteligent, respectuos, tandru, luptător, curajos, bun. 
(3) Lectura arată tinerilor adevăratele valori în viață. 

 
(Se vor accepta, de asemenea, toate răspunsurile corecte) 
Explicație corectă și argumentare potrivită      3 puncte 
Explicație corectă dar sumară       2 puncte 
Explicație cu ezitări         1 punct 
Niciun răspuns corect, abateri grave de la normele ortografice    0 puncte 
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II. ALEGEȚI UNUL DINTRE CELE DOUĂ SUBIECTE URMĂTOARE: 
ARGUMENTAREA  SAU REDACTAREA UNUI TEXT FUNCȚIONAL. 
 
(120-200 de cuvinte)      (Total 10 puncte) 
 

A) ARGUMENTARE 
 
Realizați pe baza fragmentului de mai jos un text în care să prezentați 3-5 argumente 
referitoare la folosirea în viitor a dronelor. 

1. Folosirea dronelor a fost nu de mult, doar subiectul unor filme de science-fiction. 
2. Tipurile noi de drone reușesc să parcurgă distanțe tot mai mari. 
3. Marile companii aplică această invenție de mare succes. 
4. Avantajele folosirii dronelor sunt importante pentru societatea întreagă, însă are și 
dezavantaje. 

De câteva decenii roboții zburători au existat doar în filmele science-fiction, ca Star Wars de 
George Lucas. Acum previziunile regizorilor au fost transpunse în realitate. Suntem martorii 
unui proces de dezvoltare foarte rapidă a dronelor, ele sunt prezente în viața noastră. În 2026 în 
lumea întreagă un milion de drone vor fi folosite pentru livrarea coletelor și mărfurilor. 
În primul rând dronele sunt folosite mai ales în trimitirea coletelor, medicamentelor, a unor 
instrumente, e prezentă în agricultură, în protecția mediului și  în operațiunile de salvare a 
oamenilor. 
În prezent în industria de retail se folosesc în jur de 20.000 de drone. Există o combinație între 
o dronă clasică și o aeronavă cu aripă fixă care se deplasează cu viteza de până la 150 km pe 
oră. Acest tip este folosit de compania UPS. În Spania ele sunt folosite în transportul unor piese 
de auto în cadrul companiei Seat. 
În al doilea rând un mare avantaj este că dronele produc o poluare redusă și faptul că ele sunt 
din ce în ce mai accesibile publicului larg. 
În al treilea rând dronele sunt folosite tot mai des în tehnologia militară, ceea ce va duce la 
creșterea cheltuielilor militare. Un alt dezavantaj este că dronele pot deranja aviația civilă dacă 
nu se va reglementa drastic folosirea lor. 
În concluzie, deși dronele au multe avantaje, folosirea lor trebuie să fie controlată. 

 
Criteriul principal de apreciere este respectarea regulilor privind compunerile, a 
calității lucrării și a modalității de reflectare a temei respective. 8 puncte 
Se va urmări respectarea normelor gramaticale, corectitudinea exprimării și aspectul 
îngrijit al lucrării. 2 puncte 
 
B) REDACTAREA UNUI Text funcțional 
 
Redactați o scrisoare cu tema de mai jos. 
 
Vă numiți Viorel/Viorica Stanciu, sunteți elev/ă în clasa a XII-a și locuiți în orașul Giula și vă 
adresați președintelui Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AȚRU) într-o 
scrisoare pentru a-i solicita o subvenție de trei sute de mii de forinți. Doriți să organizați o 
tabără de cercetare a culturii tradiționale în satele din Ungaria, locuite de români. Vor participa 
elevi ai Liceului Nicolae Bălcescu din Giula și de la Liceul Emanuil Gojdu din Oradea. Scopul 
cercetării este de a stabili gradul de păstrare a tradițiilor populare și reconstituirea celor uitate. 
Se vor studia ocupațiile, meșteșugurile, uneltele și obiceiurile specifice din calendarul popular. 
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În redactarea scrisorii veți avea în vedere următoarele: 
− să se respecte convențiile specifice unei scrisori; 
− să se găsească formulele de adresare potrivite; 
− să apară data și locul; formulele de încheiere; 
− conținutul și structura să fie adecvate prezentării; 
− să se asigure registrul stilistic corespunzător și să se respecte normele de exprimare corectă, 

de ortografie și de punctuație. 
 
Se vor aprecia în text următoarele elemente: 
− menţionarea localităţii şi a datei; 
− formule de adresare: Stimate Domnule Președinte; 
− conţinutul scrisorii: prezentarea scopului scrisorii; 
− motivarea: importanța excursiei elevilor, vizitarea unor muzee importante; 
− impresii, păreri personale; 
− formule de încheiere Cu cele mai alese gânduri; 
− semnătura. 
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Criteriul principal de apreciere este respectarea normelor privind conținutul, structura 
și modalitatea de reflectare a situației de comunicare, respectarea convențiilor specifice 
unei scrisori. 

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

2 puncte 
II. PRODUCEREA TEXTULUI 
 
Alegeți și rezolvați unul dintre subiectele următoare după criteriile stabilite la fiecare 
subiect. (400 – 800 de cuvinte) 
         (Total 40 de puncte) 
A) Analiză literară 
 

Comentați romanul Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu. Descrieți drama 
psihologică, de conștiință a lui Apostol Bologa exprimându-vă părerile proprii (argumente 
pro, contra) despre portretul moral și spiritual al eroului principal. 
 
Aveți în vedere următoarele criterii: 
1. Prezentați, pe scurt, locul lui Liviu Rebreanu în literatura română. 

Romancierul și dramaturgul român Liviu Rebreanu (1885-1944) este unul dintre marii 
scriitori realiști ai secolului al XX-lea. Prozatorul creează primul roman modern, realist cu 
titlul „Ion” și pe cel de analiză psihologică Pădurea spânzuraților (1922). Nuvelele care 
preced romanul psihologic sunt: Catastrofa, Ițic Ștrul, dezertor și Hora morții. 

2. Prezentați compoziția romanului. 
Romanul Pădurea spânzuraților se compune din patru părți, primele trei au câte 11 
capitole, ultima este compusă doar din 8 capitole. Romanul este simetric construit, 
imaginea spânzurătorii din primul capitol (execuția ofițerului ceh Svoboda) se repetă în 
final, în scena execuției lui Apostol Bologa. Subiectul este linear și se desfășoară în funcție 
de experiențele de cunoaștere ale eroului (înrolarea în armată, execuția lui Svoboda, 
legătura cu Marta, rememorarea copilăriei, trezirea sentimentului de apartenență la națiune, 
încercarea de dezertare, iubirea adevărată, moartea). Arta portretului se realizează în roman 
printr-o analiză psihologică modernă, prin notarea reacțiilor psihice ale personajelor. 

3. Există legături între romanul Pădurea spânzuraților și biografia autorului? 
Romanul se bazează pe tragedia fratelui autorului, Emil Rebreanu care a fost executat în 
1917, în timpul războiului, din cauza încercării de dezertare. Apostol Bologa reprezintă 
generația de ardeleni din Imperiul Austro-Ungar care a trebuit să lupte împotriva 
românilor în Primul Război Mondial. Student la Budapesta, Apostol Bologa se înrolează 
voluntar în armata imperială afirmând că „fiecare trebuie să ne facem datoria față de 
stat” după care urmează tragedia trăită de el. 

4. Caracterizați-l pe Apostol Bologa, aflat într-o situație de tragică șovăire cu ajutorul 
unor exemple din fragmentul de față. 
Apostol Bologa este un personaj dominat de nedumerire (dilemă, șovăire) față de decizia 
lui la Curtea Marțială de a aproba condamnarea la moarte a ofițerului ceh Svoboda. În 
fragmentul de față, din primul capitol al romanului, este prezentată scena execuției lui 
Svoboda, în care autorul notează reacțiile psihice ale lui Apostol Bologa în fața morții prin 
spânzurare. Sentimentul de spaimă (teamă, groază, înfricoșare) al lui Bologa este redat în 
text prin descrieri scurte și emoționante, ca: „Numai Apostol Bologa rămase pironit pe 
loc, cu ochii mereu la spânzurat...”, Bologa tresărind, „ca să-și ascundă emoția”, „ca și 
când i-ar fi fost frică”, „se cutremură iar”, „parcă toți oamenii s-ar fi prefăcut în stafii 
fără odihnă”, „Un frig dureros îi cutremură inima.” 
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5. Transcrieți trei-patru sintagme referitoare la „întuneric” (simbol al morții) din textul 
de mai jos prin care autorul prezintă starea psihică a lui Apostol Bologa. 

Sintagmele referitoare la întuneric, ca simbol al morții, sunt: „lințoliu negru”, „s-a întunecat”, 
„să nu-l prindă noaptea aici”, „întunericul se înăsprise”, „siluete negre se mișcau”, 
„Ce întuneric s-a lăsat pe pământ.” 
 
B) Analiză comparată 
 

Redactați o lucrare de analiză comparată a două poezii: O, rămâi...... de Mihai Eminescu 
și A vaáli erdőben de Vajda János. Evidențiați asemănările și diferențele dintre cele două 
creații lirice. Prezentați caracteristicile modalităților de rememorare a copilăriei la cei doi 
poeți și analizați motivele principale (ca nostalgia copilăriei; tristețea metafizică 
provocată de pierderea lumii paradisiace; melancolia și regretul filosofic în poezie.). 
Observați locul acestor creații în epoca respectivă, structurile poetice, impresiile și 
reacțiile poeților, trăsăturile specifice ale celor două viziuni lirice. 
 
Asemănări 
1. Stabiliți locul celor doi poeți în literatura epocii și locul celor două poezii în opera 

acestora. 
a) Cei doi poeți, Mihai Eminescu (1850-1889) și Vajda János (1827-1897) au fost 

contemporani și sunt considerați precursori ai simbolismului, mai ales prin 
muzicalitatea versurilor și prin imaginile poetice inedite. Simboliștii români ca 
I. Minulescu, G. Bacovia sau D. Anghel l-au considerat pe Eminescu ca fiind 
predecesor al lor. Ady Endre îl consideră pe Vajda „Al meu sacru precursor, marea mea 
rudă” („Én szent elődöm, nagy rokonom” în poezia cu titlul Találkozás Gina 
költőjével). 

b) Cele două poezii fac parte din opera de maturitate a autorilor și sunt considerate piese 
reprezentative ale operei. Poezia O, rămâi... a lui Eminescu a fost publicată în 1879, 
în revista Convorbiri literare din Iași, iar În pădurea din Vaál (A vaáli erdőben) în 
1875, în revista Vasárnapi Újság din Budapesta. Originalitatea lor constă în lirismul 
profund și simplitatea expresiei poetice care depășește cântecul popular, fiind mai 
apropriate de elegie și de lied, mai ales prin construcția lor bazată pe repetiție 
(O, rămâi, rămâi la mine – ; Anii tăi se par ca clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri; 
Békességben, csöndességben!…; Mult időkbe, jövendőkbe; Csak pihenni, csak 
pihenni...) și contrastul între lumea vegetală și lumea contemporană. 

2. Prezentați trăsăturile elegiei la cei doi poeți. 
În opera celor doi poeți se observă prezența permanentă a expresiei sentimentului de singurătate 
și de deziluzie, a unei angoase existențiale față de lumea din jur. Cele două poezii formează un 
lung monolog (cel al pădurii la Eminescu și cel al unui eu liric abstract la Vajda, exprimat de 
verbele la infinitiv). Specia cea mai apropiată de acest monolog liric este elegia. Elegia este 
astfel specia genului liric, în care poetul își exprimă direct sentimentele de tristețe, de nostalgie 
și de regret, într-o atmosferă de melancolie. Poeziile O, rămâi... și În pădurea din Vaál (A vaáli 
erdőben) au forma unei confesiuni lirice, a unei elegii filosofice. Ele exprimă nostalgia eului 
liric pentru perioada minunată a copilăriei, pentru natură („pădurea”, „valea”, „hățișul” 
neatins și sălbatic). Prin invocarea lumii copilăriei cei doi poeți conferă  naturii forțe 
purificatoare și de regenerare. De exemplu la Eminescu versurile: Ale tale doruri toate/ Numai 
eu știu să le-ascult; la Vajda: Illatos hegy oldalában, A tavaszi napsugárban,/ Nézni illanó 
felhőkbe,/ Múlt időkbe, jövendőkbe... sunt expresii elocvente în acest sens. În aceste elegii se 
observă cumularea substantivelor și a atributelor în descrierea peisajului: Odabenn a mély 
vadonban,/ A csalános iharosban, Félreeső völgy ölében,/ Sűrü árnyak enyhhelyében; la 
Eminescu: Și prin vuietul de valuri, Prin mișcarea naltei ierbi. 
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3. Menționați câteva trăsături comune ale epitetelor din poeziile O, rămâi... și A vaáli 
erdőben (În pădurea din Vaál). 

Epitetul este o figură de stil des folosită în poezie și constă în alăturarea unui cuvânt calificativ 
la un altul pentru a obține o valoare estetică. De exemplu epitetele ornante ca ochi negri și 
cuminți la Eminescu sau ismeretlen sírgödörbe, tavaszi napsugárban la Vajda scot în evidență o 
însușire expresivă (negri, cuminți și ismeretlen, tavaszi) a substantivelor (ochi, sírgödörbe, 
napsugárban). Epitetele calificative care exprimă realități fizice sunt picior gol, félreeső völgy, 
sűrű árnyak, ezer bajával. Epitetele sineztetice sugerează senzații vizuale, auditive, olfactive, 
de exemplu clipe dulci, naltei ierbi, glas domol, mély vadonban, illatos hely, illanó felhők. 
Epitetele metaforice au o putere expresivă deosebită, de exemplu te văd răpit de farmec sau a 
kiszáradt életfáról. Atenție! Sintagma „luna plină” nu este epitet pentru că formează o unitate 
indisolubilă ca sens. În opera lor se poate observa prezența unor descrieri minuțioase ale lumii 
vegetale, reflectând o relație organică între poet și natură. 
 
Diferențe 
1. Menționați câteva trăsături diferite ale operei celor doi poeți datorită biografiei lor. 
Diferențele se datorează mai ales biografiei celor doi. La Budapesta, tânărul Vajda János va 
intra în grupul poeților revoluționari, condus de Petőfi Sándor. Astfel el va participa activ la 
revoluția din 1848-49, în calitate de ofițer după care se va ascunde câteva luni în căsuța de 
pădurar din Vál. Mai târziu însă se va înrola în armata austriacă și va fi transferat în Italia. Din 
această cauză în Ungaria el va fi considerat renegat. Acesta a fost unul din motivele însingurării 
și al pesimismului său. Însă datorită activității sale de jurnalist și de poet, la sfârșitul vieții a 
fost recunoscut ca un precursor important al liricii moderne. 
Deși mai puțin apreciat în viață, Eminescu a fost activ în viața politică a vremii prin publicistica 
lui de mare eficacitate. După moartea lui Eminescu va fi considerat poet național, cel mai mare 
poet român și apărător al intereselor naționale. Vajda János nu putea fi ridicat la acest rang de 
poet național. 
2. Prezentați câteva trăsături diferite în structura celor două poezii. 
Cele două poezii sunt formate din catrene, strofe cu câte patru versuri (7 la Eminescu, 6 la 
Vajda), acestea sunt dispuse în două secvențe lirice. La Eminescu primele 5 strofe puse între 
ghilimele formează un monolog al pădurii. Eminescu prezintă lumea fermecată, plină de mistere 
a pădurii pe care poetul a înțeles-o în copilărie. Chemarea către poet a pădurii seamănă cu o 
declarație de iubire: „O, rămâi, rămâi la mine – / Te iubesc atât de mult!” Ultimele două strofe 
cuprind răspunsul poetului la chemarea pădurii. Astfel se stabilește dialogul între pădure și poet. 
Poetul mai întâi răspunde chemării cu nepăsare: Șuieram l-a ei chemare/ Ș-am ieșit în câmp 
râzând. În ultima strofă  poetul își exprimă cu un profund regret nostalgia după vârsta edenică 
a copilăriei: Unde ești, copilărie,/ Cu pădurea ta cu tot? 
Poezia În pădurea din Vaál se compune din 6 strofe împărțite în două secvențe poetice. Prima 
parte este compusă din patru strofe în care apare cadrul natural, cu referiri concrete: Oh milyen 
jó volna ottan, /Abban a kis házikóban,/ Élni, éldegélni szépen,/ Békességben, csöndességben!... 
la dorința poetului de a retrăi atmosfera casei părintești din pădurea din Vál, a peisajului mirific 
al copilăriei. Partea a doua a poeziei este compusă din două strofe, accentul cade pe ideea de 
moarte, sugerată prin aluzii ca : Észrevétlenül, megérve,/ Lehullani önmagától,/ A kiszáradt 
életfáról... La Vajda granița între viață și moarte se estompează prin aglomerarea formelor de 
infinitiv a verbelor: Elaludni mindörökre.../ S ott egyebet mit se tenni,/ Csak pihenni, csak 
pihenni... Și în acest caz este vizibilă dorința de reintegrare în natură, în mișcarea eternă a 
cosmosului. 
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3. Marcați diferențele între formele verbale în cele două poezii. 
Diferența în privința verbelor este semnificativă la cei doi poeți, Dacă la Vajda există 11 verbe, 
dintre care un verb este la modul condițional și restul la infinitiv, Eminescu folosește 23 de 
forme verbale, din care 12 la modul  indicativ: te iubesc, știu, asamăn, se uit-, fac, văd, îngâni, 
se par, zise, șuieram, am ieșit, pot; modul imperativ rămâi; modul infinitiv a-nțelege, modul 
conjunctiv să ascult, s-auzi; la modul condițional m-aș întoarce, la modul gerunziu întinzând, 
privind, clătinând, râzând. Timpul prezent al verbelor este dominant, La Eminescu doar trei 
verbe sunt la trecut (zise, șuieram, am ieșit). La Vajda sunt 10 verbe la modul infinitiv: élni, 
éldegélni, nem törődni, meggondolni, nézni, lehullani, elalunni, tenni, pihenni, și unul singur la 
modul condițional: jó volna. Valoarea stilistică a acestora este de a sugera dorința celor doi poeți 
de a suspenda trecerea timpului, de a exprima sentimentul de regret al omului muritor și de 
reintegrare în natură. 
 
 
Înțelegerea textului Înțelegerea textului 40 de puncte 

Argumentare sau producerea 
textului funcțional 

Producerea textului 10 puncte 

Producerea textului: analiză 
literară sau analiză comparată 

Calitatea conținutului 25 de puncte 

 Calitatea limbajului 15 puncte 
Ortografie 8 puncte 
Caligrafie 2 puncte 

 

 



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

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


