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MODEL DE REZOLVARE 

I. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos. 

Jocurile Olimpice Londra 2012 

Cea de a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice s-a desfăşurat la Londra între  27 iulie şi 12 

august 2012. La  aceste jocuri au participat peste zece mii de sportivi din 204 ţări. Au fost în 

total 302 probe sportive în cadrul a 26 de sporturi. Ceremonia de deschidere a avut loc pe data 

de 27 iulie 2012, iar ceremonia de închidere pe 12 august 2012. Centrul probelor sportive a 

fost la Stadionul Olimpic, capacitatea acestuia fiind de 80.000 de locuri. Costurile construirii 

stadionului s-au ridicat la 486 milioane de lire sterline. 

Ceremonia de deschidere, concepută de către regizorul Danny Boyle a avut tematica 

„Insulele Minunii”. Jocurile au fost deschise oficial de regina Elisabeta a II-a, care a fost 

acompaniată de Prinţul Filip. Intrarea în arenă a reginei Elisabeta a II-a s-a făcut prin 

intermediul unui scurt-metraj care l-a avut ca protagonist pe Daniel Craig, cunoscut pentru 

rolul său - James Bond. De asemenea, tot prin intermediul unui scurt-metraj s-a făcut 

prezentarea actorului de comedie Rowan Atkinson (cel care îl joacă pe Mr. Bean). La sfârşit, 

fostul membru al trupei The Beatles, Paul McCartney, a interpretat melodia „Hey Jude”. 

Un total de aproximativ 4.700 de medalii au fost pregătite pentru Jocurile Olimpice şi 

Paralimpice. O medalie cântăreşte aproximativ 375 – 400 g, şi este groasă de 7 mm, cu  

disciplina sportivă respectivă gravată pe ea.  

La Jocurile Olimpice de vară au participat mai mult de zece mii de sportivi din 204 

ţări, fiind astfel cel mai mare eveniment sportiv care a avut loc vreodată în Marea Britanie. 

România a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de 103 sportivi din 15 discipline şi a 

încheiat competiţia pe locul 27 în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii. Gimnasta Cătălina 

Ponor a declarat pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", la revenirea de la Jocurile 

Olimpice, că medalia de bronz obţinută în concursul pe echipe este mai importantă pentru ea 

decât cea de aur, de la sol: ”Mă bucur că am putut să aduc României o medalie individuală. 

Pentru mine mai importantă a fost cea obţinută cu echipa”. 

La ediţia din acest an a Jocurilor Paralimpice au participat aproximativ patru mii de 

sportivi la cele 503 probe olimpice. Pe primul loc al clasamentului pe medalii s-a situat China, 

cu 95 de medalii de aur, urmată de Rusia - 36 , iar pe locul trei,  Marea Britanie, cu 34 medalii 

de aur. 

Deşi mică în comparaţie cu alte ţări care participă în mod tradiţional la Jocurile 

Paralimpice, România a avut cea mai mare echipă paralimpică din toate timpurile, cu cinci 
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membri calificaţi pentru întrecerile sportive. Jocurile Paralimpice de la Londra vor rămâne o 

experienţă memorabilă pentru România, care a reuşit să aibă cele mai bune rezultate în 

principal datorită lui Carol Eduard Novak care a cucerit două medalii, una de aur şi alta de 

argint, urcând astfel România pe locul 47 în lume. 

Jocurile Paralimpice de la Londra s-au încheiat cu spectacolul, denumit “Festivalul 

Flăcării” care  a inclus numeroase efecte speciale şi a beneficiat de participarea a peste 80.000 

de spectatori.  

           

(Gândul, 2012)  

1. Articolul de faţă este un text literar sau nu? Aduceţi argumente pentru explica 

caracterul acestui text.                 

3 puncte 

Articolul de faţă este un text nonliterar (nonficţional).   1 punct 

Faţă de textul literar care are un caracter reflexiv şi subiectiv, limbaj cu figuri de stil, cu 

funcţie poetică,        1 punct  

cel nonliterar are un caracter tranzitiv, este accentuată obiectivitatea emiţătorului,  iar normele 

de redactare a textului funcţional sunt respectate cu ajutorul unui limbaj specializat,  din 

domeniul sporturilor.        1 punct 

  

2. Explicaţi sensul cuvintelor de mai jos.                                                                                                        

            

3 puncte 

Ceremonia de deschidere – festivitate cu caracter solemn pentru  a celebra deschiderea 

unor evenimente, competiţii etc. 1 punct  

Capacitatea (stadionului) – mărimea, dimensiunea, întinderea stadionului 1 punct 

Echipă paralimpică – echipă ai cărei membrii sunt persoane cu handicap fizic şi care 

participă la Jocurile Paralimpice 1 punct 

3. Transpuneţi vorbirea directă în vorbire indirectă în textul de mai jos.  

3 puncte 

Vorbire directă:  Cătălina Ponor a declarat... ”Mă bucur că am putut să aduc României 

o medalie individuală. Pentru mine mai importantă a fost cea obţinută cu echipa”. 
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Vorbire indirectă: Cătălina Ponor a declarat că se bucură  (1 punct) că a putut (1 

punct) să aducă României o medalie individuală. Pentru ea (1 punct) mai importantă 

a fost cea obţinută cu echipa”. 

 

4. Explicaţi valoarea gramaticală a cuvintelor din sintagma următoare:  

3 puncte 

Cel mai mare eveniment sportiv 

cel mai mare – adjectiv, gradul superlativ, se acordă cu substantivul eveniment  

1 punct 

eveniment – substantiv, neutru, singular, cazul nominativ 1 punct 

sportiv – adjectiv, se acordă cu substantivul eveniment 1 punct 

5. Daţi 3 sinonime pentru cuvântul subliniat din sintagma următoare.  

3 puncte  

 

Ceremonia de deschidere a avut loc      

s-a ţinut 1 punct  

s-a desfăşurat 1 punct 

s-a petrecut 1 punct                                                                                                             

(s-a derulat) 

 

6. În text se vorbeşte de două feluri de Jocuri Olimpice. Explicaţi diferenţa între cele 

două competiţii sportive. 

     

2 punct 

La Londra au avut loc prima dată Jocurile Olimpice de Vară,  iar pe urmă Jocurile 

Paralimpice.  

La primele jocuri participă sportivii fără handicap, deşi în unele probe atletice persoane cu 

handicap pot avea dreptul de participare, 1 punct  

iar la cele paralimpice se întrec sportivii cu handicap fizic. 1 punct   
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7. Descrieţi ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.     

2 puncte 

A fost concepută de regizorul Danny Boyle care a pus în scenă un spectacol intitulat „Insulele 

Minunii”. 1 punct  

Regina Elisabeta a II-a, acompaniată de Prinţul Filip a deschis oficial Jocurile Olimpice. 

Intrarea în arenă a reginei s-a făcut prin intermediul unui film, al unui scurt-metraj cu actorul 

Daniel Craig, cunoscut pentru rolul său - James Bond. Tot prin intermediul unui scurt- metraj 

s-a făcut prezentarea actorului Rowan Atkinson, interpretul lui Mr. Bean. La sfârşit, fostul 

membru al trupei The Beatles, Paul McCartney a interpretat melodia „Hey Jude”. 1 punct 

8. Cum arată o medalie olimpică prezentată în text?   

           2 puncte 

 

Medalia cântăreşte aproximativ 375-400 grame şi este groasă de 7 mm,   1 punct 

 cu sportul şi disciplina respectivă gravată pe ea.  1 punct 

 

9. Cum s-a prezentat România la această ediţie a Jocurilor Olimpice de la Londra? 

       

2 puncte 

România a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de 103 sportivi din 15 discipline 1 punct 

şi a încheiat competiţia pe locul 27 în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii, mut mai slab 

decât în trecut. 1 punct  

 

10. Prezentaţi participarea echipei paralimpice a României la această ediţie a Jocurilor 

Paralimpice.  

2 puncte 

România a avut cea mai mare echipă paralimpică din toate timpurile, cu cinci membri 

calificaţi pentru întrecerile sportive. 1 punct 

Jocurile Paralimpice de la Londra vor rămâne o experienţă memorabilă pentru România, care 

a reuşit să aibă cele mai bune rezultate în principal datorită lui Carol Eduard Novak care a 
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cucerit două medalii, una de aur şi alta de argint, urcând astfel România pe locul 47 în lume. 1 

punct 

11. Comparaţi rezultatele celor două echipe româneşti (echipa olimpică şi cea 

paralimpică) de la Jocurile Olimpice şi Paralimpice din 2012 Londra.  

2 puncte 

România a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de 103 sportivi din 15 discipline şi a încheiat 

competiţia pe locul 27 în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii.  1 punct 

La Jocurile Paralimpice a participat o delegaţie (cea mai numeroasă până în prezent) cu cinci 

membri calificaţi pentru întrecerile sportive. România a obţinut 2 medalii şi locul 47 în lume. 

1 punct 

12. Aţi dori să participaţi ca spectator la Jocurile Olimpice din 2016 - Rio de Janeiro? 

Aduceţi cel puţin 3 argumente.          

           3 puncte 

- Participarea ca spectator  la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro ar fi o aventură de 

excepţie 1 punct 

- Mă interesează lumea Americii de Sud, şi mai ales Brazilia pentru că am auzit că limba 

portugheză care se vorbeşte acolo, nu este dificilă pentru cei care vorbesc româna. 1 punct 

- Ar fi un lucru deosebit să văd la faţa locului întreceri sportive la nivel mondial ceea ce nu 

poti urmări decât la televizor.  1 punct       

  

          Total: 30  de puncte 

II. PRODUCEREA TEXTULUI 

COMPUNERE 
 

1. Alegeţi unul dintre următoarele două subiecte.   

        (Total 50 de puncte) 

a) Mihai Eminescu: Lacul 

Citiţi cu atenţie poezia şi scrieţi o compunere pe baza cerinţelor de mai jos. 

 
 

Mihai Eminescu 

 

Lacul  

 

Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 
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El cutremură o barcă. 

 

Şi eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult şi parc-aştept 

Ea din trestii să răsară 

Şi să-mi cadă lin pe piept; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Îngânaţi de glas de ape, 

Şi să scap din mână cârma, 

Şi lopeţile să-mi scape; 

 

Să plutim cuprinşi de farmec 

Sub lumina blândei lune ― 

Vântu-n trestii lin foşnească, 

Undoioasa apă sune! 

 

Dar nu vine... Singuratic 

În zadar suspin şi sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr. 

 

 

Se vor avea în vedere următoarele cerinţe în redactarea compunerii: 

1. Stabiliţi locul acestei poezii în lirica eminesciană şi prezentaţi în linii mari caracteristicile 

acestui compartiment al creaţiei poetului.    

2. Analizaţi titlul poeziei şi semnificaţia acestuia. 

3. Prezentaţi structura poeziei pe strofe sau pe unităţi tematice. 

4. Analizaţi verbele (modurile verbale) din poezie şi explicaţi funcţia lor poetică.  

 

1. Stabiliţi locul acestei poezii în lirica eminesciană şi prezentaţi în linii mari caracteristicile 

acestui compartiment al creaţiei poetului.    

Poezia Lacul face parte din lirica erotică eminesciană în care poetul elogiază iubirea şi natura 

într-o viziune romantică. Tonul este elegiac, ca în majoritatea poeziilor erotice ale lui 

Eminescu, caracterizat prin exprimarea unui sentiment de regret, de tristeţe, de melancolie din 

cauza iubirii neîmplinite. În general cadrul natural este mirific, măreţ, minunat. Poezii ca 

Lacul, Melancolie, Crăiasa din poveşti, Dorinţa se încadrează în creaţiile erotice idilice ale 

poetului în care predominant este cadrul natural (codrul, lacul, teiul, pădurea, luna, izvorul, cu 

vegetaţie  colorată – nuferi galbeni etc.) Cadrul natural are rolul de a reflecta starea 

sufletească a poetului, adoraţia poetului pentru fiinţa iubită. Natura este personificată, 
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elmentele acesteia primesc însuşiri umane. În acest fel natura preia sentimentele şi stările 

eului liric.   

2. Analizaţi titlul poeziei şi semnificaţia acestuia. 

Lacul este elementul central al cadrului natural pentru că toate elementele decorului se 

raportează la acesta: lacul (cadru al iubirii romantice – ca în poezia Lacul de Lamartine) este 

înconjurat, ocrotit de păduri, nuferi galbeni, barca (luntrea, cârma, lopeţile), trestiile. Apa 

(„îngânaţi de glas de ape”; „să plutim cuprinşi de farmec”; „unduioasa apă sune”) favorizează 

visul, dorinţa arzătoare, credinţa în posibilitatea împlinirii iubirii în acest cadru de natură 

paradisiacă. 

3. Prezentaţi structura poeziei pe strofe sau pe unităţi tematice. 

Srtuctura poeziei poate fi analizată în cel puţin în două feluri: pe strofe şi pe unităţi tematice.  

a) Analiza pe strofe: 

Prima strofă prezintă decorul feeric, în armonie: lacul albastru (culoare dominantă în poezia 

lui Eminescu) cu nuferi galbeni sunt elemente ale unei viziuni statice – primele două versuri, 

după care se trece la  imagini dinamice: „el cutremură o barcă”, se va observa la fel procedeul 

specific eminescian: personificarea elementelor naturii („lacul” /”el”) ceea ce reflectă emoţia 

poetului în aşteptarea iubitei.  

Strofa a doua continuă motivul aşteptării, prin apariţia poetului ( „Şi eu trec…”). Nesiguranţa, 

posibilitatea apariţiei fiinţei iubite se sugerează prin adverbul „parc(ă)”, pe urmă se descrie 

posibilitatea apariţiei, a îmbrăţişării („Ea…). Iubita de fapt este o proiecţie în vis, în 

imaginaţie, o realitate virtuală. 

Strofa  a treia şi a patra prezintă etapele desfăşurării visului poetului: o realitate trăită în extaz, 

în irealitate, exprimată prin modul conjunctiv al verbelor („să sărim”, „să plutim” etc.) ce 

reflectă doar posibilitatea, eventualitatea realizării visului.  

Strofa a cincea reflectă sfârşitul visului, exprimat prin conjuncţia adversativă dar. Poetul ne 

sugerează că toul a fost un vis zadarnic, o irealitate. Decepţia poetului este evidentă, 

singurătatea lui se accentuează. Cuvintele singuratic, suspin, sufăr sunt elemente ale trezirii la 

realitate, ale tristeţii apăsătoare.    

b) Analiza tematică a structurii poetice.  

Poezia poate fi împărţită în trei unităţi tematice 

prima unitate: primele saşe versuri (descrierea cadrului natural: alternanţa imaginilor vizuale 

statice şi dinamice); 

a doua unitate începe cu Ea din trestii să răsară… şi este dominată de descrierea visului;   

ultima strofă constituie a treia unitate tematică: cea a trezirii la realitate     

4. Analizaţi verbele (modurile verbale) din poezie şi explicaţi funcţia lor poetică.  
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Prin verbele la indicativ prezent (încarcă, cutremură, trec, ascult) poetul descrie cadrul 

natural, sugerând realitatea sau trezirea la realitate, după vis (nu vine suspin, sufăr). Poetul 

aşteaptă (verbul care declanşează proiecţia iubitei) apariţia ei, aspect ce se sugerează în 

poezie prin modul conjunctiv al verbelor (să răsară, să-mi cadă pe piept, să sărim, să scap, 

să scape, să plutim, etc). Conjunctivul exprimă o acţiune dorită, însă virtuală pentru că nu se 

poate realiza. 

Verbele sunt la persoana a treia (încarcă, cutremură), sau (să rasară, să cadă) la persoana 

întâi  singular (trec, ascult) şi  plural (să sărim…). Eu şi ea se vor uni, cel puţin pentru o 

scurtă perioada de vis, de proiecţie în virtualitate, în persoana întâi plural (să plutim…)   

 

 b) Ion Creangă: Amintiri din copilărie 

 

 

Prezentaţi în linii mari locul lui Ion Creangă în literatura română. Analizaţi fragmentul de mai 

jos despre Nică, personajul lui Ion Creangă din Amintiri din copilărie având în vedere 

caracterizarea personajului. Analizaţi structura fragmentului de mai jos, perezntând părţile 

Amintirilor din copilărie. Definiţi trăsăturile personajului literar ca autoportret. Observaţi 

intenţia autorului în caracterizarea operei lui Ion Creangă şi a scriitorului.  Prezentaţi câteva 

secvenţe carateristice din păţaniile lui Nică-a Ştefan a Petrei.  

  

 

      Nică din „Amintiri din copilărie”   

                       (Caracterizarea personajului) 

 

Pe lângă intenţia scriitorului de a contura imaginea realistă a spaţiului humuleştean, 

descoperim în Amintiri din copilărie tendinţa – poate inconştientă – de a crea o mitologie 

a eului-narator. Un astfel de personaj este Nică-a lui Ştefan a Petrei, cel prin care 

povestitorul se proiectează pe sine în planul ficţiunii... 

 Aventura lui Nică, „un băiet prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra” lui, debutează 

mai curând realistic, cu păţaniile de la şcoala din Humuleşti. Treptat însă, autorul 

suprapune planului real, planul mitic. 

 La începutul părţii a doua a Amintirilor din copilărie, memoria povestitorului 

regresează spre paradisul ludic al casei părinteşti, spre vârsta de aur a primei copilării, 

când existenţa capătă proporţia mitului: „Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că 

au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul...” Jocul copilului reprezintă 

evadarea într-o lume a libertăţii, a inocenţei şi a vitalităţii.: „Ce-i pasă copilului când 

mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii... Copilul încălecat pe băţul său, gândeşte că 

se află pe călare pe un cal de cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu 

biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el, îşi descarcă mânia în toată puterea 

cuvântului...” Căci ce semnifică năzdrăvăniile lui Nică şi ale tovarăşilor săi din sânul 

familiei, aventurile de la colindat, necazul lui moş Chiorpec ciubotarul, isprava cu 

cireşele mătuşii Mărioara, cea cu pupăza satului ori cea cu scăldatul din preajma lui 

Sânt-Ilie?  

Partea a treia a cărţii se deschide cu imaginea Humuleştiului, locul în care se 

varsă toate energiile universului. Din acest loc sacru a început călătoria feciorului Ştefan 

a Petrei.  

 În ultima parte a operei, imaginea mitologică a personajului se estompează o dată 

cu ieşirea acestuia din copilărie; vitalitatea se atenuează şi ea, iar evocarea satului se 

realizează din perspectiva celui rupt de trăirea mitică. Ajuns la maturitate, povestitorul 
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nu a putut nicicum scăpa de acest sentiment. Poate de aceea, când trebuia să vorbească 

despre sine, o făcea cu nostalgie, dar şi cu ironie: „Ia, am fost şi eu, în lumea asta, un boţ 

cu ochi, o bucată de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos până la douăzeci de 

ani, nici cu minte până la treizeci şi nici bogat până la patruzeci nu m-am făcut.” 

 

Florin Şindrilaru (coord.): Dicţionar de personaje 

literare din proza şi dramaturgia românească, Paralela 

45, 2005   
 

 

Note lexicale: 

se proiectează – se reprezintă, se conturează 

prizărit – nedezvoltat, care a rămas mic  

regresează – se întoarce la o stare anterioară  

ludic – referitor la joc   

vitalitate – ceea ce este viu, vigoare vitală, forţă, dinamism 

inocenţă – nevinovăţie, candoare 

struneşte – ţine în frâu un cal, stăpâneşte un cal cu ajutorul frâului 

boţ – bulgăre, ghemotoc, cocoloş 

humă – argilă (agyag) 

 

 

1. Se cere din partea candidaţilor stabilirea locului lui Ion Creangă în literatura română 

– Scriitorul Ion Creangă, povestitor moldovean reprezintă „poporul român 

însuşi”, spune G. Călinescu. Creangă a creat o operă unitară compusă din poveşti 

(Harap-Alb, Soacra cu trei nurori, Punguţa cu doi bani), povestiri (Moş Ion Roată 

şi Unirea), nuvele (Moş Nichifor Coţcariul), roman (Amintiri din copilărie). Opera 

lui reflectă înţelepciunea şi umorul ţăranilor moldoveni.  

 

2. Se cere definirea personajului literar, a autoportretului  

–  Personajul literar este persoana reprezentată de autor după realitate într-o 

operă literară epică cum este lucrarea memorialistică Amintiri din copilărie („se 

proiectează pe sine în planul ficţiunii”); 

– Personajul Nică are independenţă şi o logică internă în cadrul operei;  

– Nică este un personaj pozitiv şi reprezintă colectivitatea din satul Humuleşti; 

– Autorul prezintă trăsăturile fizice şi morale ale personajului;  

– Caracterizarea este directă făcută de autor şi de alte personaje din sat; 

 – Această caracterizare are toate elementele autoportretului.  
 

3. Se cere analiza fragmentului, a etapelor Amintirilor din copilărie din perspectiva 

mitologizării copilăriei    

– Autorul acestui fragment surprinde cele patru părţi ale Amintirilor din 

copilărie, care cuprind întîmplările din viaţa lui Nică, de la vârsta primei 

învăţături şi până la trimiterera lui la Seminarul de la Socola, la şcoala de 

catiheţi;   

– Autorul fragmentului observă tendinţa de a crea o mitologie a eului-narator;  

– Copilăria este pentru Ion Creangă „un paradis ludic”. Iar jocul înseamnă 

evadarea în lumea libertăţii şi a inocenţei; 

– Ultima parte a Amintirilor din copilărie este ruptură de trăirea mitică a 

copilăriei.  
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4. Se cere prezentarea unor secvenţe carateristice din Amintiri din copilărie  

– Se va prezenta în linii mari scena scăldatului lui Nică;   

– Se va prezenta scena la cireşi;  

– Se va prezenta povestea cu pupăza din tei. 

 
 

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, analiza epitetelor, personficărilor, comparaţiilor, enumeraţiilor şi a 

repetiţiilor.  

    

 

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 urmări capacitatea de susţinere argumentată a unor puncte de  

vedere asupra textelor literare. 

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.   

Se recomandă ca eseul (compunerea) să se încadreze într-o pagină şi jumătate sau în 

două pagini. 

 

2. Vă numiţi Alexandru/Alexandra Şerban şi trebuie să redactaţi un Curriculum vitae de 

o pagină după criteriile date mai jos.  

         (Total: 20 de puncte) 

 

Redactaţi un Curriculum vitae adresat unei instituţii de învăţământ superior unde aţi dori să vă 

continuaţi studiile. 
 

1. CV–ul este o înregistrare a datelor personale, a nivelului de pregătire şi a experienţei 

profesionale; un CV trebuie să fie convingător; să conţină un text clar şi uşor de urmărit, cu 

un aspect general plăcut şi atractiv.  (5 puncte) 

2. Să includă neapărat datele generale, de tip: nume, adresa, telefonul şi de e-mail-ul, 

precizate încă de la început; să conţină cuvinte-cheie adecvate pentru specialitatea preferată; 

să consemneze limbile străine pe care le cunoaşteţi şi cunoştinţele de operare pe calculator, 

atestatele sau diplomele obţinute la examene de limbă străină. (10 puncte)  

3. Să nu conţină greşeli gramaticale sau de exprimare.  (5 puncte) 

La redactarea CV-ului se vor urmări abilităţile de formulare a caracterului specific al acestui 

text nonliterar, nonficţional. Se va aprecia felul în care elevii au înţeles obiectul CV-ului.     

Se va urmări buna relaţie între idee şi argument. Se va avea în vedere bogăţia lexicală.   

Se recomandă ca CV-ul să se încadreze într-o pagină. 

 

 


