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MODEL DE REZOLVARE 

I. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos. 

 
Tradiţiile româneşti au şanse să fie păstrate 

 

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc - 2011, a avut loc în luna 
septembrie la Teatrul de Vară Soveja din Constanţa, cu tineri interpreţi vocali şi instrumentişti 
foarte bine pregătiţi, precum rar se pot vedea la manifestările dedicate muzicii uşoare.  

În prima seară a concursului cincisprezece dintre 32 de participanţi au urcat pe scenă. Cu toţii 
au venit pentru a le demonstra membrilor juriului, muzicieni şi etnologi de o valoare 
incontestabilă, dar şi spectatorilor ori telespectatorilor că vor să devină muzicieni. 

Cea de-a doua seară a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului, a adus pe scena Teatrului de Vară 
Soveja tineri solişti instrumentişti cu certe calităţi artistice. De o bună parte a tinerilor 
interpreţi de muzică populară din seara a doua se va mai auzi cu siguranță. Şi interpreţii 
vocali, dar mai ales cei instrumentişti, un naist şi un violonist, au fost foarte bine primiţi de 
public. 

La ediţia din acest an, regiunea gazdă, Dobrogea, este reprezentată de Narenji Sirin, o tânără 
de 17 ani. Directoarea Muzeului de Artă Populară din Constanţa, Maria Magiru, explicase 
anterior că „din cauze multiple s-a ajuns ca, la aceasta ediţie, Dobrogea să aibă o singură 
reprezentantă, o tătăroaică pasionată de folclorul românesc".  

Moldova este cel mai bine reprezentată în festival, cu şapte concurenţi. După ce miercuri 
seara a fost organizat un recital al lui Dumitru Fărcaş şi al invitaţilor săi, printre care şi marele 
naist Gheorghe Zamfir, seara de joi i-a fost dedicată unei artiste cu totul aparte dintr-o zonă 
folclorică aparte, Teleorman: Floarea Calotă şi invitaţii săi.  

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi de Fundaţia Fantasio, producător 
asociat fiind Radio România. 

În cadrul conferinţei de presă de la Pavilionul Expoziţional Constanţa, muzicologii, etnologii 
şi realizatorii de emisiuni de specialitate radio şi TV au arătat că festivalul îşi propune să 
promoveze valorile tradiţionale, în condiţiile în care tot mai mulţi tineri aleg banii adunaţi la 
nunţi cu melodii care în cel mai bun caz pot fi considerate ca aparţinând genului muzică 
populară, în detrimentul folclorului autentic. 
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Noutatea ediţiei din acest an a festivalului o reprezintă recitalurile de după concurs. În fiecare 
a fost omagiat câte un "maestru al folclorului românesc, alături de prietenii săi", după cum a 
spus etnomuzicologul Eugenia Florea. 

Invitatul de onoare al primei seri a fost Dumitru Fărcaş. Maestrul şi-a adus şi prietenii: 
Gheorghe Zamfir, Gheorghe Turda, Mircea Ardeleanu, Angela Buciu, Alexandru Pugna, 
Mariana Anghel şi Nicoleta Beca. 

Spectatorii din sală l-au aplaudat timp îndelungat în picioare pe marele naist Gheorghe 
Zamfir, care a cântat nu doar cu naiul, ci şi cu vocea. 

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc este organizat de Consiliul 
Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Fundaţia Fantasio, producător asociat fiind Radio 
România. 

Astfel tradiţiile româneşti au şanse să fie păstrate. 
 

(Cotidianul.ro septembrie 2011) 

 

 

 

1. La ce se referă titlul acestui articol?               2 puncte 

La tradiţiile româneşti, adică la cântecul popular (1 punct) şi la dansul popular (1 punct)   

 

2. Textul de faţă este un text literar sau nonliterar (nonficţional)? Argumentaţi-vă 
părerea.                                                                                                         3 puncte 

 Acest text este un articol din ziarul Cotidianul, astfel este nonficţional (nonliterar) şi conţine 
prezentarea unor informaţii  cu caracter explicativ (1 punct), având un limbaj clar şi concis. (1 
punct) 

3. Precizaţi unde se află localitatea în care a avut loc Festivalul Naţional?         2 puncte 

Localitatea Constanţa se află în sudul României, în regiunea Dobrogea, (1 punct) în judeţul 
Constanţa. Oraşul se află pe litoral. (1 punct) 
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4. Explicaţi cuvintele           2 puncte 

Interpreţi vocali:  

Intrepreţi instrumentişti:  

 

Interpreţi vocali: care cântă din gură, melodii executate cu vocea   (1 punct)  

Intrepreţi instrumentişti: cei care cântă la un instrument muzicl  (1 punct) 

 

5. Puneţi la numărul singular substantivele şi adjectivele subliniate.     2 puncte 

Şi interpreţii vocali, dar mai ales cei instrumentişti, un naist şi un violonist, au fost foarte bine 
primiţi de public. 

Şi interpretul vocal, dar mai ales cel instrumentist, un naist şi un violonist, au fost foarte bine 
primiţi de public. 

 

6. Ce au vrut să demonstreze participanţii care au urcat pe scenă?   2 punct 

Participanţii au vrut să demonstreze că vor să devină muzicieni. (2 punct) 

7. Care dintre instrumentişti au fost foarte bine primiţi?   2 puncte 

Dintre instrumentişti au fost foarte bine primiţi un naist (1 punct) şi un violonist (1 punct) 

8. Explicaţi  din punct de vedere gramatical de ce se foloseşte forma „cel mai bine” în 
textul de mai jos?          2 puncte 

Moldova este cel mai bine reprezentată în festival, cu şapte concurenţi.  

Pentru că „bine” este adverb care nu se acordă. (2 puncte)  

9. Cine şi din ce cauză reprezintă regiunea Dobrogea la acest Festival Naţional? 2 puncte 

Este vorba de o tătăroaică tânără de 17 ani (1 punct) care este pasionată de folclorul românesc 
(1 punct). 

10. Prezentaţi pe baza textului seara de miercuri din cadrul Festivalului Naţional. 

2 puncte 

Miercuri seara a avut loc un recital al lui D. Fărcaş (1 punct), împreună cu invitatul său 
Gheorghe Zamfir, marele naist de renume mondial. (1 punct)  
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11. Ce şi-au propus muzicologii şi realizatorii de emisiuni de radio şi TV prin 
organizarea acestui Festival Naţional?         
           4 puncte 

-să promoveze valoriile tradiţionale (2 puncte); 

-ca tinerii să cânte la nunţi pentru bani melodii care aparţin folclorului autentic (2 puncte) 

12. Continuaţi  ideile formulate în ultima propoziţie a articolului  cu argumente proprii.             

         5 puncte 

Astfel tradiţiile româneşti au şanse să fie păstrate. 

Sunt de acord cu această concluzie pentru că asemenea festivaluri ale cântecului şi dansului 
popular, la nivel naţional, pot contribui la păstrarea tradiţiilor unui popor chiar în condiţiile 
civilizatiei moderne.  

         Total: 30 de puncte  

 

 

1. Alegeţi unul dintre următoarele subiecte.   
        (Total 50 de puncte) 

a)Lucian Blaga: Gorunul 

 Citiţi cu atenţie poezia şi scrieţi o compunere pe baza  cerinţele de mai jos. 
 
Lucian Blaga  

Gorunul 

În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn 
cum bate ca o inimă un clopot 
şi-n zvonuri dulci 
îmi pare 
că stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de sânge. 

Gorunule din margine de codru, 
de ce mă-nvinge 
cu aripi moi atâta pace 
când zac în umbra ta 
şi mă dezmierzi* cu frunza-ţi jucăuşă? 
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O, cine ştie? – Poate că 
din trunchiul tău îmi vor ciopli 
nu peste mult sicriul, 
şi liniştea 
ce voi gusta-o între scândurile lui 
o simt pesemne de acum: 
o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet - 
şi mut 
ascult cum creşte-n trupul tău sicriul, 
sicriul meu, 
cu fiecare clipă care trece, 
gorunule din margine de codru. 
 
*mă dezmierzi – mă alinţi, mă mângâi

Cerinţele care trebuie să fie luate în vedere în redactarea compunerii: 

1. Identificaţi şi prezentaţi specia lirică a acestei poezii.  

2. Analizaţi compoziţia poeziei: cele trei strofe corespund celor trei secvenţe poetice. Prima 
reflectă starea poetului (elemente de cadru natural), a doua este o interogaţie poetică, a treia 
exprimă certitudinea ca viaţa este trecătoare (motivul gorun/sicriu).  

3. Analizaţi următoarele cuvinte cheie: a/ linişte, pace; b/ exprimarea nesiguranţei: îmi pare, 
O, cine ştie?, Poate.., nu peste mult; c/ motivul principal: gorunul.    

a/ prima strofă reflectă starea eului liric într-un cadru natural, fizic la umbra unui gorun 
(specie de stejar), sugerată de sunetul unei clopotniţe (zvonuri dulci), – probabil din satul natal 
– ceea ce se transformă într-o linişte (stropi de linişte) fizică, însă la nivel psihic, această este 
o nelinişte existenţială, din care se naşte această profundă meditaţie filosofică asupra morţii. 
Clopotul devine un simbol al unui ritm universal (cum bate ca o inimă), al vieţii eterne a 
naturii în care omul este trecător, iar liniştea care apare în poezie este motivul principal care 
prefigurează sentimentul morţii, fiind tema principală a celor două strofe/secvenţe următoare.   

 b/ Secvenţa a doua este o interogaţie retorică prin care poetul, eul liric se adresează gorunului 
din margine de codru (de fapt naturii, universului) întrebându-l din ce cauză este învins de 
linişte, de pace care sunt elemente ale unei nelinişti psihice ce îl domină pe autor. Există o 
contradicţie vizibilă între pace şi aripile moi care îl înving pe poet. Această secvenţă este o 
întrebare gravă asupra destinului uman, asupra morţii. Chiar dacă gorunul îl mângăie cu 
frunza jucăuşă, poetul ştie că este această este doar amăgire ceea duce la nelinişte 
expresionistă de origine germană (Rainer Maria Rilke).    

c/ În secvenţa a treia sentimentul nesiguranţei (îmi pare) din prima strofă apare de această 
dată mai insistent: O, cine ştie? Poate... după care apare simbolul fundamental: din triunchiul 
gorunului se va ciopli sicriul poetului. Moartea creşte în fiecare clipă în trupul omului, 
precum triunchiul copacului (ascult cum creşte-n trupul tău sicriul). In această secvenţă 
repetiţia ideii de moarte/sicriu  exprimă tristeţea metafizică. 

3. Analizaţi următoarele cuvinte cheie: a/ linişte, pace; b/ exprimarea nesiguranţei: îmi pare, 
O, cine ştie?, Poate.., nu peste mult; c/ motivul principal gorunul    
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a/ Cuvintele ca linişte, pace, apar ca elemente ale meditaţiei poetice, liniştea provocată de un 
sunet îndepărtat, ceea ce de fapt este o linişte înainte de o meditaţie gravă asupra morţii. 
Liniştea poate sugera totodată sentimentul odihnei veşnice, moartea. Pacea la fel. 

b/Nesiguranţa exprimată prin îmi pare, O, cine ştie? Poate au rolul de a sugera ideea de 
ezitare, de incertitudine, de mister în faţa sentimentului dispariţiei. 

c/Motivul gorunului simbolizează legătura între pâmânt şi cer (axis mundi); înseamnă totodată 
trupul omenesc şi trupul gorunului: trunchi/trup prin care se anunţă analogia între vegetal şi 
uman.  

 

b/ Ioan Slavici: Moara cu noroc 

Citiţi cu atenţie următoarele texte şi scrieţi o compunere pe baza cerinţelor 
de mai jos.   
 
Ioan Slavici: Moara cu noroc 

Din punct de vedere compoziţional, nuvela Moara cu noroc cuprinde şaptesprezece capitole 
care desfăşoară, în ordine cronologică, un conflict dramatic puternic, ai căror protagonişti 
sunt copleşiţi de un destin tragic. Unitatea este sugerată de cuvintele soacrei lui Ghiţă, cu 
care începe şi se termină nuvela: Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa…; Simţeam eu că nu are 
să iasă bine; dar aşa le-a fost dat.   

 
— Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale 
te face fericit. Dar voi să faceţi după cum vă trage inima, şi Dumnezeu să vă ajute şi să vă 
acopere cu aripa bunătăţii sale. Eu sunt acum bătrână, şi fiindcă am avut şi am atât de multe 
bucurii în viaţă, nu înţeleg nemulţumirile celor tineri şi mă tem ca nu cumva, căutând acum 
la bătrâneţe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi şi 
să dau la sfârşitul vieţii mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din frică. Voi ştiţi, 
voi faceţi; de mine să nu ascultaţi. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut 
viaţa şi mi-am crescut copiii şi mă cuprinde un fel de spaimă când mă gândesc să rămân 
singură într-însa: de aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea prea tânără, prea 
aşezată, oarecum prea blândă la fire, şi-mi vine să râd când mă mi-o încipuiesc 
cârciumăriţă. (Cap. I)                                                                                                                     

Simţeam eu că nu are să iasă bine; dar aşa le-a fost dat. — Se vede c-au lăsat ferestrele 
deschise! zise ea într-un târziu. Simţeam eu că nu are să iasă bine; dar aşa le-a fost dat!... 
Apoi ea luă copiii şi plecă mai departe. ( Cap. XVII) 
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Cerinţele care trebuie să fie luate în vedere în redactarea compunerii 

1.Explicaţi titlul nuvelei şi analizaţi semnificaţia acestuia. 

Titlul Moara cu noroc sugerează un loc important în viaţa comunităţii, moara fiind locul unde 
se adună oamenii. Denumirea hanului cu noroc este ambiguă, pentru că subiectul romanului 
se axează pe conflictul dintre bine şi rău. Faptul că hanul se află la răspântie de drumuri este 
semnul unor nenorociri pentru că în folclor românesc întruchiparea răului (diavolul, strigoii, 
ielele etc.) apar noaptea la răspântie de drumuri.    

2.Identificaţi specia nuvelei şi caracterizaţi acest gen de proză. 

-Moara cu noroc este o nuvelă realist-psihologică. Este realistă pentru că naraţiunea este 
organizată în mod riguros, într-un cadru spaţial şi temporal precis.  

-Caracterul psihologic este evidenţiat prin evoluţia personajelor (Ghiţă, Ana, Lică). Tensiunea 
nuvelei este dată de ciocnirea caracterelor şi de lupta Anei şi a lui Ghiţă cu propriile caractere.  

3. Structura nuvelei este rotundă prin apariţia la început şi la sfârşit a bătrânei care formulează 
concluzia principală. Analizaţi semnificaţiile spuselor ei. 

- Nuvela este sructurată în 17 capitole, iar desfăşurarea subiectului este lineară în timp şi în 
spaţiu, ceea pregăteşte, după regulile realismului, evoluţia spre conflictul final al operei. 
 
-Structura nuvelei este perfect simetrică.   
 
-Nuvela începe cu o sentinţă morală generală asupra condiţiei omului de la ţară. 
Omul să fie mulţumit pentru că liniştea colibei tale te face fericit. Bogăţia nu aduce fericire, ci 
se transformă în patimă care va domina aceste personaje. Scopul autorului este de a demonstra 
consecinţele distrugătoare ale setei de îmbogăţire. Astfel omul va intra în conflict cu normele 
morale ale societăţii, cu universul coerent al satului.  
 
-Vocea ei reprezintă codul moral al comunităţii, iar personajele vor eşua pentru faptul că au 
încălcat regulile scrise şi nescrise ale comunităţii. Această voce prefigurează destinul tragic al 
personajelor, vorbind de amărăciune. Ea este cuprinsă de spaimă la ideea că Ana, fiica ei va 
pleca la hanul Moara cu noroc  
 
- Fatalitatea domină aceste personaje – după spusele bătrânei: dar aşa le-a fost dat. Astfel se 
închide cercul, ceea ce la început se părea ambiguu, acum devine certitudine. Ea e vocea 
obştei.  
 

 
 
La cele două subiecte de compunere se vor urmări abilităţile de analiză şi de 
interpretare ale elevilor, abordarea corectă a problemelor de structură  
Se va urmări la fel buna relaţie între idee şi argument, precum şi abilitatea de a formula 
judecăţi de valoare.  
Se va cere argumentarea corectă a ideilor şi a legăturilor între ele.   
Se va aprecia îndeosebi nivelul cunoştinţelor de limbă, respectarea normelor limbii.  
Se va avea în vedere caracterul individual al reflecţiei, bogăţia lexicală.   
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Se recomandă ca eseul (compunerea) să se încadreze într-o pagină şi jumătate sau în 
două pagini. 
 
        
2. Redactaţi o scrisoare de 20-25 de rânduri cu tema specificată mai jos. 
         (Total: 20 de puncte) 
 
Vă numiţi Maria/Octavian Negulescu. 
Redactaţi o scrisoare de 20-25 de rânduri, adresată prietenei/prietenului, Alexandra/Ştefan din 
Arad în care să descrieţi oraşul Jula, monumentele mai importante şi câteva date istorice 
legate de localitate. Alexandra/Ştefan va sosi probabil în vizită la Jula, în luna octombrie. Ei 
se interesează de locurile, monumentele ce pot fi vizitate în oraş.    
 
1. Utilizaţi convenţiile specifice unei scrisori (formulele de introducere, de încheiere, data, 
locul, semnătura).         (5 puncte) 
2. Folosiţi cuvinte şi expresii adecvate descrierii oraşului: 
Oraşul mic românesc,  
Oraşul mare românesc,  
Cetatea veche (eventual Festivalul de teatru)  
Liceul Românesc,  
Bisericile, muzeul şi băile termale       (10 puncte) 
3. Respectaţi normele de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie. (5 puncte)  
 
La scrisoare se vor urmări abilităţile de formulare a caracterului scrisorii, a specificului 
epistolar. Se va cere ca elevul să folosească expresii specifice unei descrieri detaliate. Se va 
aprecia felul în care elevii au înţeles obiectul scrisorii şi felul în care au fost utilizate 
convenţiile unui stil nonficţional.     
Se va urmări buna relaţie între idee şi argument. Se va avea în vedere bogăţia lexicală.   
Se recomandă ca scrisoarea să se încadreze într-o pagină. 
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