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ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
 
1. Ce şi-a propus tânărul român? 

 
– el şi-a propus să meargă din România în Nepal (1 punct) 
– să se întoarcă în Europa cu autostopul (1 punct) 

            
              2 puncte 
          
 
2. Câţi kilometri a parcurs M. Iordache şi cum a călătorit din Nepal până în România? 
 

– el a parcurs 13.000 de km (1 punct) 
– şi a făcut autostopul (1 punct) 

              2 puncte 
          
3. Cu ce fel de conducători religioşi s-a întâlnit de-a lungul acestei călătorii?  
          

– cu Raj, preot hindus (1 punct) 
– în India cu un lider religios (1 punct) 
– în Nepal cu Dalai Lama (1 punct) 
– cu un monah tibetan (1 punct)   

4 puncte   
  

4. Cu câte feluri de mijloace de transport a călătorit M. Iordache?  
 

– cu autostopul de la Bucureşti la Instanbul (1 punct) 
– cu avionul din Turcia până în India (1 punct) 
– cu autostopul pe bărci şi pe motociclete (1 punct) 

         3 puncte 
  

5. Explicaţi semnificaţia următoarelor sintagme.  
 
– oameni mai deschişi: oameni sinceri, fără ascunzişuri (1 punct) 
– a scos bani din buzunarul lui: şi-a plătit singur toate cheltuielile (1 punct) 

 – oamenii erau distanţi: oamenii erau rezervaţi, fără să comunice prea mult (1 punct) 
         3 puncte 
          
6. Transcrieţi din text precizarea referitoare la noţiunea de „amestec”. 
  
– amestec de durere şi bucurie imensă, la nivel fizic şi sufletesc (1 punct) 
              1 punct 
         
7. De ce a trebuit ca M. Iordache să ia avionul din Turcia spre India?  
          
– i s-a spus că nu poate trece prin Iran, (1 punct) 
– din cauza unor conflicte de la graniţă(1 punct) 

2 puncte 
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8. Ce fel de pregătiri le-a ţinut asiaticilor Mihai Iordache?  
           
      
– M. I. le-a ţinut asiaticilor traininguri despre cultura şi obiceiurile românilor (1 punct) 
– despre non-discriminare şi interculturalitate (1 punct) 
              2 puncte 
          

 
  
9. Cum îşi aminteşte M. Iordache de prima etapă a călătoriei? 
 

– a făcut autostopul până în Istanbul, unde a prins avionul la mustaţă (1 punct) 
 – acela a fost unul dintre momentele cele mai tensionate ale călătoriei (1 punct) 

– ajunsese în pragul disperării după mai bine de două ore de autostop fără rezultat  
(1 punct) 
– a stat pe marginea drumului în căldură, făcându-le în zadar semne camionagiilor 
turci (1 punct) 

         4 puncte 
          
10. Relataţi pe scurt întâlnirea cu preotul hindus Raj? 
 

– M. Iordache l-a întâlnit pe Raj, preocupat de astrologie (1 punct) 
  – Iordache afirmă că Raj era foarte modest şi cunoştea toate religiile (1 punct) 
 – Raj vorbea despre viaţă şi Dumnezeu aşa încât toată lumea îl înţelegea (1 punct) 
 – Iordache a stat acasă la el, cu cinci oameni într-un apartament foarte mic (1 punct) 
 
 
         4 puncte  
          
 
11. Cum îşi aminteşte tânărul român de întâlnirea cu un lider spiritual celebru din Nepal? 

 
– în Nepal l-a întâlnit pe celebrul lider spiritual Dalai Lama (1 punct) 
– liderul l-a salutat şi l-a primit cu un zâmbet (1 punct) 
– Iordache a simţit o conexiune în cadrul acelei întâlniri; oamenii erau conectaţi la o 
stare pe care mintea nu o poate înţelege (1 punct) 

               3 puncte   
          

 
Total: 30 de puncte 
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Alegeţi şi rezolvaţi unul din subiectele la producere de text. 
 
(500-1500 de cuvinte)     Total: 70 de puncte 
 
SUBIECTUL 1 
ESEU (DE TIP ARGUMENTATIV)  

          
Realizaţi pe baza textului de faţă un eseu în care să prezentaţi argumente pro sau 
contra privind tema copiii şi televizorul.  
 
a) pro: în prezent este necesară informarea copiilor şi tinerilor prin mijloacele moderne de 
comunicaţie (tv, internet), pentru că societatea întreagă trăieşte în epoca informaticii şi a 
imaginilor, a televiziunii; desigur se impun reglementări judicios elaborate;   
b) pro: pentru emisiunile cu violenţă este responsabilă conducerea postului respectiv de 
televiziune, dar dacă li se impun reguli, ele vor respecta principiile generale unanim 
acceptate de societăţile molderne; 
c) pro: părinţii ar trebui să fie capabili să selecteze emisiunile, astfel copiii lor ar putea 
beneficia de avantajele televiziunii; ei ar trebui să fie alături de copiii lor, să le dea 
exemplu. 
a) contra:  evidenţierea influenţelor negative ale emisiunilor tv asupra copiilor (ei imită 
scenele de violenţă), ei vor avea probelme grave când vor fi adulţi, înainte copiii făceau 
sport şi îşi petreceau timpul liber mai judicios;  
b) contra: se impune ca fiecare post să-şi organizeze programele în funcţie de necesităţile 
educaţiei copiilor, dar astăzi încă nu există asemenea măsuri;  desenele animate nu mai 
sunt ca altădată, există prea multă violenţă la televizor; analizele efectuate arată că pe zece 
posturi de televiziune din România, în medie, numărul actelor de violenţă care pot fi 
urmărite într-o oră de transmisie variază de la 9 la 23; 
c) contra: părinţii nu mai au nicio autoritate asupra copiilor sau nici nu-i pot influenţa pe 
copii în faţa numeroaselor programe cu filme cu violenţă (imunitatea şi indiferenţa la 
ororile violenţei). Problema este că  numărul mare de filme cu violenţă creează la copii 
imunitate şi indiferenţă faţă de ororile violenţei. Urmărind în exces personajele de 
televiziune care ucid mereu, copiii îşi pierd capacitatea de a discerne.  

             
    

 
SUBIECTUL 2 
ANALIZA UNEI OPERE LITERARE 

        
 
Caracterizaţi-o pe Mara şi pe Persida pe baza fragmentului de mai jos din romanul 
Mara (1906) al lui Ioan Slavici.  
Aveţi în vedere următoarele indicaţii: încadraţi fragmentul în compoziţia romanului (1); 
stabiliţi câteva trăsături ale creaţiei lui Ioan Slavici (2); prezentaţi în linii mari evoluţia 
Marei şi a Persidei în roman (3); analizaţi dialogul între Mara şi Persida pe baza 
fragmentului de mai jos (4).         
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Analiza  
1. Încadrarea fragmentului în compoziţia romanului:  
 
Nu este obligatoriu să se stabilească exact numărul sau titlul capitolului (Datoria), ci doar 
încadrarea fragmentului în partea întâi a romanului care, de fapt, e romanul dragostei Persidei, 
al evoluţiei ei fizice şi psihologice. Astfel există în roman două personaje principale: Mara şi 
Persida, amândouă fiind cele două aspecte ale aceleiaşi tipologii umane. E vorba de tipul 
femeii de oraş de provincie ardelenesc, din lumea târgoveţilor şi a micilor comercianţi. 
Romanul Mara se compune din 21 de capitole, iar cel de-al optulea (Datoria) reflectă poziţia 
Persidei, după capitolul Zbuciumarea, în care iubirea ei o îndreaptă spre Naţl, fiul măcelarului 
Hubăr, şi nu spre teologul Codreanu, preferatul Marei. În urma opoziţiei părinţilor, Persida şi 
Naţl vor pleca la Budapesta şi Viena, iar odată cu naşterea copilului conflictul etnic şi cel la 
nivelul comunităţii, se vor rezolva în final. Evoluţia personajelor e privită din prespectiva 
analizei pshihologice de mare rafinament, nemaiîntâlnit în romanul românesc de până atunci. 

 
2. Stabilirea câtorva trăsături ale creaţiei lui Ioan Slavici:    
Eminescu a fost cel care a descoperit talentul scriitoricesc al lui Slavici, încă din anii 
studenţiei de la Viena (1869-1872) şi el l-a prezentat membrilor Junimii din Iaşi (lui T. 
Maiorescu, I. Creangă). Opera lui Slavici este de tip realist-psihologic, fiind primul romancier 
modern al literaturii moderne. În nuvelele şi romanele sale, Slavici prezintă lumea satului şi 
oraşului de provincie din jurul Aradului (spaţiul între Ineu, Arad, Radna, Lipova etc). Temele 
preferate: lumea satului (Popa Tanda, Gura satului, Budulea Taichii), patima banului (Moara 
cu noroc), mica burghezie transilvană (Mara), dragostea şi eroticul (Mara). Datorită 
obiectivităţii în descrierea şi prezentarea evoluţiei personajelor, Slavici este numit un 
reprezentant al realismul obiectiv. Teatrul lui a avut un oarecare succes. Memoriile lui 
(Închisorile mele, Amintiri, Lumea prin care am trecut) l-au făcut cunoscut datorită poziţiilor 
sale în chestiunea românilor din Ungaria şi Transilvania. Din anii 1870 Slavici a desfăşurat o 
activitate publicistică importantă (Convorbiri literare, Timpul, Tribuna etc.) În ultima vreme 
activitatea sa politică a stârnit multe discuţii, fiind comentată contradictoriu.    
 
3. Prezentarea în linii mari a evoluţiei Marei şi a Persidei în roman  
− Ascensiunea Marei, tânără precupeaţă, rămasă văduvă cu doi copii, cu o stare materială 
modestă este ilustrată magistral în roman. După ce se îmbogăţeşte prin talentul ei, burghezia 
locală o acceptă pe Mara. Agonisirea banilor este prezentată de Slavici, ca fiind pozitivă, 
accentuând rolul central al banului în societatea vremii. (Slavici este denumit un Balzac al 
românilor). Slavici, „un poet şi critic al eroticii rurale” (G. Călinescu) observă cu fineţe 
evoluţia fizică şi spirituală a Marei şi a Persidei.  
− Evoluţia Persidei este spectaculoasă de la „Sărăcuţii mamei”; (prin scena de la mănăstire 
când Persida, de o rară frumuseţe, se va îndrăgosti subit de Naţl); şi până la alegera conştientă 
a partenerului de către ea; conflictul şi fuga lor la  Pesta şi la Viena; apoi naşterea copilului şi 
reîntegrarea în familia şi în colectivitatea care la început s-au împotrivit căsătoriei lor pe 
considerente naţionale şi religioase. Persida va trece prin etapele prin care a trecut şi Mara, 
deci Persida este o „Mara juvenilă” în cale de devenire, o Mara perfectă, conşientă, 
precupeaţă şi burgheză conform societăţii în care a trăit.  
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1011 6 / 9 2011. május 9. 

Román nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

4. Analiza dialogului între Mara şi Persida  
 
Dragostea fiicei e considerată de Mara „păcat” după care urmează „interogatoriul” la care 
Persida se supune. Astfel dialogul se transformă într-o mărturisire-hipnoză.  
Persida va dezvălui  felul (expresie a crizei sale erotice) în care l-a abordat pe Naţl, care trecea 
şi el printr-o criză erotică (la nivel de instincte masculine primare) din cauza ei (Acum era cu 
părul lung şi nepieptănat, cu barba încâlcită, cu faţa buhăită, cu o pălărie turtită în cap şi cu 
hainele purtate şi soioase, un om care petrece nopţile prin birturi şi adoarme îmbrăcat.)  
Persida îşi recunoaşte „greşeala” (Alta ar fi fugit, poate, de el: eu am alergat la dânsul; sau 
nu m-am mai putut stăpâni, i-am ieşit în cale, ca să-l întâlnesc.) pentru că îi era milă de el. 

 Strategia Marei de a o influenţa pe Persida este variată şi construită cu migală:  
a) Mara vorbeşte de fatalitate (Omul are data lui, şi nici în bine, nici în rău nu poate să 

scape de ea; ce ţi-e scris are neapărat să ţi se întâmple; voinţa lui Dumnezeu nimeni nu poate 
s-o schimbe.); 

b) invocă puterea divină (Dumnezeu a vrut să te lase cum eşti, şi dacă nu te-a făcut 
Dumnezeu pentru dânsul, e nenorocirea lui, dar nu şi a ta!); 
 c) prefigurează chiar pierderea (moartea) ei (Dacă te-aş vedea moartă, ar fi pierdută 
toată bucuria vieţii mele, dar aş zice c-au mai păţit-o şi alte mame ca mine şi m-aş mângâia 
în cele din urmă.); 
 d) recurge la argumentul ultim al sângelui, al neamului (Neam de neamul meu nu şi-a 
spurcat însă sângele! strigă ea cu ochii plini de lacrimi.) 

 Reacţiile Persidei sunt dominate de efectele crizei erotice pe care o trăieşte (Nu mai 
pot, mamă: mi-e milă de el şi mă mustră cugetul! Sau O să afurisească ceasul rău în care m-
am ivit în calea lui, ca să stric tot rostul vieţii lui!)  

− Ea aşteaptă rezolvarea din partea mamei (Iartă-mă, mamă, mama mea cea dragă şi 
scumpă şi bună, iartă-mă, zise Persida cu glasul înăbuşit de plâns, şi spune-mi tu ce să fac.”)  

− Persida pare că se supune voinţei mamei sale.  
În acest dialog Mara este „îndârjită”,  Persida „deznădăjduită”, „cu glasul înăbuşit de 

plâns”, dar chiar în acest fragment, dominat de prezenţa mamei, se observă o forţă latentă a 
Marei juvenile că această presupunere a Persidei este trecătoare şi aparentă, anticameră a 
revoltei ce va urma în roman. Aici rezidă arta observaţiei psihologice atât de frecventă în 
literatura epocii (la scriitorii ruşi, germani şi maghiari). 
 
Profesorul va urmări abilităţile de analiză şi de interpretare ale elevilor, buna relaţie între idee 
şi argument, abilitatea de a formula judecăţi de valoare, cunoaşterea conceptelor operaţionale, 
a problemelor de stilistică.  
 

SUBIECTUL 3 

ANALIZĂ COMPARATĂ 
V. Alecsandri: Iarna – M. Eminescu: Lacul  
/pastelul/ 
         
Comparaţi cele două poezii (Iarna şi Lacul) din perspectiva pastelului. Respectaţi 
următoarele repere: definiţi pastelul (1); la amândoi poeţi pastelul reflectă anumite stări 
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afective (2); prezentaţi structura celor două poezii (3); la Alecsandri peisajul este 
obiectul poeziei, la Eminescu un simbol al iubirii imposibile (4).   
 

1. Definirea pastelului:  

a) Definiţia pastelului ca specie descriptivă: pastelul este o specie a liricii peisagiste, în 
versuri, în care este descris un tablou de natură, prin intermediul căruia autorul îşi exprimă 
direct anumite stări afective. La Alecsandri pastelul are caracter de atmosferă; la Eminescu 
este un cadru al reveriei, visului poetului în căutare de dragoste. 

 

2. La amândoi poeţii pastelul reflectă anumite stări afective: 

− Alecsandri celebrează anotimpurile, simbolizând natura echilibrată: la Alecsandri poezia 
este impersonală, lipseşte eul poetic, natura este subordonată scopului de a fi înfăţişată de 
către autor; această natură de iarnă este impresionantă la Alecsandri;  

− la Eminescu natura este cadrul iubirii romantice şi devine un simbol al speranţei, emoţiei şi 
încordării poetului care aşteaptă cu insistenţă apariţia iubitei. Eul poetic este omniprezent în 
Lacul, şi este expresia subiectivităţii participative a poetului.  

3. Prezentarea structurii celor două poezii 

Poezia Iarna este structurată în douǎ pǎrţi: prima parte cuprinde primele trei strofe, cu 
prezentarea  în ansamblu a naturii în timpul iernii; aici avem o dimensiune spaţială descrisă 
prin imagini puternice; iar a doua parte cuprinde ultima strofǎ şi prezintǎ iarna dar într-o nouă 
dimensiune, însufleţită de apariţia soarelui şi a omului.  
Lacul poate fi împărţit în trei secvenţe:  
− prima este o descriere realistă a lacului, înconjurat de codri;  
− a doua (strofa a treia şi a patra,) prezintă visul poetului („Ea din trestii să răsară / Şi să-mi 
cadă lin pe piept;/ Să sărim în luntrea mică,…”);  
- a treia secvenţă (strofa a cincea) exprimă regretul poetului că în acest cadru romantic 
idealizat, iubita lui nu va veni şi aşteaptarea lui este zadarnică. („În zadar suspin şi sufăr / 
Lângă lacul cel albastru / Încărcat cu flori de nufăr.”) 

4. La Alecsandri peisajul este obiectul poeziei, la Eminescu un simbol al iubirii 
imposibile  

a) - La Alecsandri observăm o prezentare a grandorii naturii, şi admiraţia poetului în faţa 
stihiei naturii („cumplita iarnă cerne norii de zăpadă”) care nu sunt expersia apococalipsei, 
ci a unei naturi dezlănţuite în limitele normalităţii. Prin repetiţii de genul: „Ziua ninge, 
noaptea ninge, dimineaţa ninge iară” peotul sugerează  un peisaj-spectacol, ordonat clasic, cu 
un echilibru bine stabilit; această natură este subiect al poeziei, un ciclu de viaţă vegetală;  
- La Eminescu natura este cadrul iubirii romantice; imaginea lacului devine simbol al 
farmecului şi misterului, atmosferă în care poetul îşi aşteaptă iubita. („Lacul codrilor 
albastru/ Nuferi galbeni îl încarcă”)  
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b) - Poziţia lui Alecsandri reflectă un „optimism cosmic” , deoarece în peisajul troienit, unde 
„Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,” dintr-o dată ninsoarea încetează şi 
apare omul, viaţa, mişcarea ceea ce denotă încrederea poetului în viaţă („În văzduh voios 
răsună clinchete de zurgălăi.”);  

− La Eminescu asistăm la aşteptarea febrilă a iubitei („Ea din trestii să răsară/ Şi să-mi cadă 
lin pe piept;”). 

c) Dacă la Alecsandri conjuncţia adversativă din strofa a patra, Dar anunţă elementul pozitiv 
(„clinchete de zurgălăi”); 

- la Eminescu dar va însemna trezirea la realitate („Dar nu vine…”) şi sfârşitul visului erotic 
al poetului. Atmosfera denotă regretul autorului, expresie a tristeţii, amărăciunii specific 
eminesciene.  
 
 

Punctajul:     calitatea conţinutului: 30 de puncte 
       structura lucrării: 10 de puncte  
       cunoştinţe de limbă: 30 de puncte 
   

Total: 70 de puncte 
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DEZVOLTAREA 
CONŢINUTULUI 
SUBIECTELOR 

CRITERII DE 
REDACTARE A 

TEXTULUI 

CALITATEA 
CUNOŞTINŢELOR 

DE LIMBĂ 
– interpretarea, expunerea 
subiectului; referirile la text 
în cazul subiectelor ce au  
la bază un text; 

 
– cultură literară şi 
cunoştinţe de limbă, 
orientare, referinţe 
întemeiate, utilizarea 
citatului; 

 
– prezentarea la obiect a 
conţinutului; argumentarea 
afirmaţiilor; 

 
– simţul abordării unei 
probleme; exprimarea 
raportării individuale a 
temei (de ex. reflecţii, luare 
de poziţie); 
 
– cunoaşterea problemelor 
lumii contemporane, 
nivelul intelectual al 
reflectării. 

 

– să corespundă 
elementelor genului 
indicat; să formeze o 
structură adecvată temei, 
destinatarului, genului, 
mesajului privind 
conţinutul; 
 
– să exprime o structură 
coerentă a textului (de ex. 
raporturi temporale şi 
spaţiale; raporturi logice şi 
semantice adecvate; 
cuvinte-cheie, conexiuni şi, 
retroacţiuni – feed-back –; 
stabilirea relaţiilor 
gramaticale, semantice şi 
pragmatice);  
 
– proporţia şi structurarea 
(de ex. introducerea, 
tratarea subiectului, 
proporţia încheierii, 
indicarea schimbării temei, 
folosirea alineatelor); 
 
– încadrarea în limita de 
spaţiu precizată. 

– stăpânirea normelor 
limbii standard; 
 
– folosirea adecvată şi 
variată a                           
cuvintelor, stilul adecvat 
subiectului şi situaţiei de 
comunicare; 
 
– claritate, profunzime şi 
exactitate în modul de 
prezentare;  
 
– construirea frazei şi a 
textului în stil curgător şi 
inteligibil; 
 
– aspectul îngrijit al 
lucrării, lizibilitatea 
scrisului. 
 

 
Max.:  30 puncte Max.:  10 puncte Max.:  30 puncte 
 
 

Punctajul maxim 
Calitatea conţinutului                  30  
Structura lucrării                  10 
Cunoştinţe de limbă                  30 
 
Scriere corectă   – 15 
Grafie   – 3 
 

        Total:70 de puncte
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