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ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos. 

  Succesele elevilor români la Olimpiadele Internaţionale  

 

 România va organiza Olimpiada Internaţională de Matematică în anul 2018, a anunţat 

Ministerul Educaţiei. Este de menţionat că va fi pentru a şasea oară când România va 

organiza Olimpiada Internaţională de Matematică. După ediţia din anul 1959, care a avut loc 

la  Braşov, a urmat cea din 1960 la Sinaia, iar pe urmă de trei ori la Bucureşti, în anii 1969, 

1978 şi 1999. 

 România se numără printre fondatorii acestei competiţii, alături de Bulgaria, fosta 

Cehoslovacia, Polonia, fosta Republica Democrată Germană, Ungaria şi fosta URSS. 

România şi Bulgaria deţin şi recordul de prezenţe (54), cu participare la toate editiile 

olimpiadei.  

 Palmaresul loturilor olimpice române la Olimpiada Internaţională de Matematică este 

de 269 de medalii: 73 de medalii de aur, 124 de medalii de argint, 96 de medalii de bronz şi 3 

menţiuni. 

 Anul trecut lotul olimpic al României la matematică a ocupat primul loc în Uniunea 

Europeană şi locul 10 în lume. Anul acesta, cea de-a 54-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale 

de Matematică s-a desfăşurat în perioada 18-27 iulie în Columbia.  Elevii români au obţinut 

şase medalii: trei medalii de argint şi trei de bronz. Multiplu medaliat la concursurile 

regionale şi internaţionale de matematică, O. Cerrahoglu, elev în clasa a XI-a la Colegiul 

Naţional "Gheorghe Şincai" din Baia Mare, şi-a trecut în palmares o medalie de argint. 

Ceilalţi doi laureaţi cu argint sunt Şt. Spătaru şi M. I. Bocanu, ambii elevi în clasa a X-a la 

Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. Medaliile de bronz au fost obţinute de Şt. 

C. Gramatovici, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional "Tudor Vianu" din Bucureşti, 

respectiv H. T. Bah şi A. V. Bud, elevi în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de Informatică 

din Capitală.  

 Participarea elevilor români la a 45-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie, 

desfăşurată la Moscova, a îmbogăţit palmaresul României cu trei medalii de argint şi o 

medalie de bronz. Medaliată cu argint şi la ediţia precedentă, M. A. Filip, clasa a XI-a, de la 

Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti, a reuşit aceeaşi performanţă şi în acest an. 

Ceilalţi doi elevi distinşi cu medalii de argint sunt A. Murgoci, clasa a XII-a, de la Colegiul 

Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, şi D. Călugăru, clasa a X-a, la Colegiul Naţional 

„Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.   

 Olimpicii români au dovedit faptul că nu sunt buni doar la Chimie, reuşind un rezultat 

de excepţie şi la Olimpiada Internaţională de Fizică, acolo unde România a câştigat cinci  
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medalii: două de aur şi trei de argint. Mulţumită acestei performanţe, România s-a clasat pe 

primul loc în Europa, respectiv pe locul 5 la nivel mondial. 

 Elevii români au câştigat 13 medalii, dintre care nouă de aur, la Olimpiada 

Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada aflată la ediţia a 19-a (iulie 2013), acesta fiind cel 

mai bun palmares din ultimii trei ani la această competiţie de informatică, matematică, fizică 

şi chimie, potrivit Ministerului Educaţiei. 

 

 

1. Stabiliţi tipul textului de faţă: literar sau nonliterar? Pe baza articolului de mai sus 

explicaţi diferenţele dintre cele două tipuri de texte.               
  

2 puncte 

 

Acesta este un text nonliterar pentru că se raportează la anumite aspecte din cotidian, 

legate de succesele elevilor români la Olimpiadele Internaţionale. Scopul acestui articol este 

de a informa publicul românesc despre participarea tinerilor la diverse olimpiade 

internaţionale. Atitudinea autorului este obiectivă, de descriere corectă a evenimentelor.   

Textul literar este rezultatul ficţiunii, iar scopul lui principal este să impresioneze cititorul;  

atitudinea autorului este subiectivă; el foloseşte un limbaj conototativ, adică sensul figurat al 

cuvintelor.  

 

2. Care este intenţia autorului acestui articol?                                                                                                        

            

3 puncte 

Autorul textului procedează la prezentarea unui scurt istoric al Olimpiadelor 

Internaţionale de matematică, în comparaţie cu celelalte obiecte de studiu (fizică, 

chimie, biologie, informatică etc.) Totodată ni se prezintă rezultatele cele mai bune 

obţinute de elevii români şi liceele unde aceştia studiază.  

 

3. Explicaţi sensul următoarelor sintagme ?    

          3 puncte 

Palmaresul loturilor olimpice 

Totalitatea medaliilor (rezultatelor) obţinute de către echipa (membrii echipei) care a 

participat la Olimpiada Internaţională de Matematică. 

Aceeaşi performanţă 

Aceleaşi rezultate foarte bune 

S-a clasat pe primul loc 

 A obţinut primul loc 
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4. Puneţi la forma de plural sintagmele următoare.  

3 puncte 

 

aceeaşi performanţă – aceleaşi perfomanţe  

această competiţie – aceste competiţii  

Olimpiada Internaţională – Olimpiadele Internaţionale  

 

 

5. Precizaţi valoarea gramaticală a cuvintelor din următoarea sintagmă.  

4 puncte 

printre fondatorii acestei competiţii  

printre: prepoziţie formată prin compunere 

fondatorii: substantiv comun (genul masculin, numărul plural, articulat, cazul 

acuzativ) 

acestei: pronume demonstrativ de apropiere (se acordă cu substantivul feminin 

competiţii)   

competiţii: substantiv comun (genul feminin, numărul singular, articulat, cazul genitiv) 

6. Daţi câte 2 sinonime pentru expresiile următoare din text.  

3 puncte  

Este de menţionat:  este de precizat, este de evidenţiat; este de remarcat 

a ocupat primul loc: a obţinut primul loc; şi-a asigurat primul loc 

şi-a trecut în palmares: şi-a îmbogăţit seria succeselor; a mai câştigat o medalie, un 

premiu 

7. Care este liceul cel mai des amintit în text, elevii căruia au obţinut rezultate foarte 

bune.  

1 punct 

Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti 

 

8. Care este palmaresul echipelor româneşti care au participat la Olimpiada 

Internaţională de Matematică?     

2 puncte 

Palmaresul loturilor olimpice româneşti la Olimpiada Internaţională de 

Matematică este următorul: 269 de medalii: 73 de medalii de aur, 124 de medalii de argint, 96 

de medalii de bronz şi 3 menţiuni. 
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9. Anul trecut ce performanţă a realizat lotul olimpic al României la matematică?   

           1 punct 

Anul trecut lotul olimpic al României la matematică a ocupat primul loc în Uniunea 

Europeană şi locul 10 în lume. 

10. Precizaţi, pe baza textului, când şi unde au fost organizate Olimpiadele 

Internaţionale de Matematică în România?      

  

2 puncte 

În România au fost organizate Olimpiade Internaţionale de Matematică în 1959, la Braşov, în 

1960 la Sinaia, iar în anii 1969, 1978 şi 1999 în oraşul Bucureşti a găzduit acest concurs. 

 

11. Căutaţi în text informaţia referitoare la Olimpiada la care elevii români au obţinut 

cele mai bune rezultate şi prezentaţi-o.  

  

2 puncte 

La Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, aflată la ediţia a 19-a (iulie 

2013) elevii români au câştigat 13 medalii (din care 9 de aur), acesta fiind cel mai bun 

palmares din ultimii trei ani la această competiţie de informatică, matematică, fizică şi 

chimie. 

 

12. La care olimpiadă a câştigat România cinci medalii (două de aur şi trei de argint)?  

2 puncte 

 

În cadrul Olimpiadei Internaţionale de Fizică. 

13. După părerea voastră de ce sunt importante aceste rezultate obţinute la concursurile 

internaţionale la diverse discipline? Aduceţi argumente.      

            

         2 puncte 

Aceste concursuri internaţionale sunt importante pentru faptul că rezultatele obţinute 

reflectă:  

- nivelul de pregătire al elevilor participanţi;  

- activitatea profesorilor de la anumite licee de specialitate din ţară, 

- nivelul general al manualelor şcolare etc. 

          Total: 30  de puncte 
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II. PRODUCEREA TEXTULUI 

 COMPUNERE 

                                                                                                         Total: 70 de puncte 

 

 

1. Alegeţi unul dintre cele trei subiecte de mai jos şi scrieţi o compunere de 2-3 pagini. 

 

 a) Mioriţa 

 

b) Analiza comparată a poeziilor Oaspeţii primăverii de Vasile Alecsandri şi A tavaszhoz  
de Petőfi Sándor 

 

c) Mircea Eliade: Maitreyi  

                                                                                                        (50 de puncte) 

 

2. Redactaţi o scrisoare de 20-25 de rânduri cu tema specificată mai jos.  

 

                                                                                                        (20 de puncte 

                                                                                                         

 

a) Mioriţa 

 

1. Se cere din partea candidaţilor stabilirea genului poeziei populare. 

– Balada este o specie a genului epic în literatura populară şi cea cultă, care se 

caracterizează prin următoarele: este un poem narativ, cu caracter liric, cu subiect 

legendar sau păstoresc, întâmplările narate sunt neobişnuite, are o dinamică specifică 

în nararea evenimentelor, personajele au însuşiri excepţionale, balada are o versificaţie 

simplă;  

– Pot fi prezentate, în comparaţie, şi baladele mai cunoscute ca Monastirea Argeşului, 

Toma Alimoş, sau baladele culte (George Coşbuc, Ştefan Augustin Doinaş).  

2. Se cere stabilirea motivelor principale ale baladei.  

Motivele principale sunt: 

– Motivul păstoresc al transhumanţei (migraţia periodică a păstorilor şi a 

turmelor.) 

– Motivul complotului împotriva ciobanului moldovean.  

– Motivul mioarei năzdrăvane, cu elemente de basm.  

– Motivul mormântului, soarta care nu poate fi evitată.  

  – Motivul biblic al căutării fiului de către mama îndurerată. 

  – Motivul morţii ca nuntă. 

 

3. Se cere analiza fragmentului din Mioriţa.  

– Caracterul testamentar al fragmentului în care ciobănaşul se adresează mioarei 

năzdrăvane;  

– Scopul interdicţiei de a spune adevărul este protejarea mamei;  

– Alegoria moarte-nuntă integrarea în natură a omului;   
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– Alegoria a căzut o stea sugerează credinţa populară după care fiecare om are o stea, 

şi odată cu moartea respectivului om cade această stea;  

 – Nunta are dimensiunile basmului: 

  – Ciobănşul se însoară cu o crăiasă; 

– La nuntă participă soarele şi luna (ceea ce conferă baladei o dimensiune 

cosmică); 

– Scenariul unei nunţi feerice: nuntaşii lui sunt brazii şi păltinaşii, iar preoţii 

sunt munţii mari, lăutarii sunt păsările.  

 

4. Mijloacele de realizare artistică      

– Figurile de stil:  

–  epitetele sugerează atmosfera de basm „mândră crăiasă”, „munţii mariI”, 

„păsărele mii”;   

  –  personificarea: brazii şi păltinaşii sunt nuntaşi, soarele şi luna sunt naşi  

–  repetiţiile au rolul de a amplifica efectul insistenţei: „să nu le spui lor”, să le 

spui curat” 

doina apare de cincisprezece ori în poezie;.   

 – metafora principală este credinţa populară legată de căderea stelei („a căzut o 

stea”),   

 – enumeraţia: „soarele şi luna”, „brazi şi păltinaşi”, „munţii mari”, „paseri, 

lăutari” etc. 

 

 

 

b) Analiza comparată a poeziilor Oaspeţii primăverii de Vasile Alecsandri şi A tavaszhoz  
de Petőfi Sándor 

 

– Încadrarea în epocă a celor doi poeţi:  

Vasile Alecsandri (1818-1890) poet, darmaturg, prozator. A studiat în Franţa, iar după 

înapoierea în Moldova a participat la mişcările culturale şi politice ale vremii. A fost 

director de teatru. A publicat importante culegeri de poezii populare. A inventat poezia 

descriptivă: pastelul. A luat parte la mişcarea revoluţionară din Moldova, după care a 

petrecut un an (1848-1849) de exil în Franţa. Pe urmă a fost deputat şi ministru în mai 

multe rânduri, ambasador la Paris. E tipul scriitorului angajat, asemenea lui Petőfi Sándor, 

şi a fost marcat de marile probleme ale epocii. Amândoi au avut o influenţă fără precedent 

în literatura română, respectiv maghiară, unanim recunoscută.     

  

Petőfi Sándor (1823-1849) poet. Şi-a făcut studiile în mai multe localităţi. După stagiul 

militar, se angajează la un teatru din Budapesta, pe urmă este actor la Székesfehérvár,  

Kecskemét şi Pesta. A debutat în 1842. Factură populară a poeziei sale îl apropie de V. 

Alecsandri. O mare parte din poeziile lor s-a folclorizat într-un timp scurt. Amândoi sunt 

romantici în privinţa poeziei de dragoste. Însă poezia lui Petőfi se radicalizează sub 

influenţa utopiştilor francezi, recunoscând necesitatea revoluţiei, forţa violenţei 

revoluţionare. În opera lui se conturează viziunea unei revoluţii la scară mondială. Această 

radicalizare nu a avut loc în opera lui Alecsandri. Poezia naturii la amândoi este autentică 

şi are note originale, mai ales prin atmosfera populară. 

 

Asemănări: 

– Cele două poezii, deşi fundamental diferite după intenţia autorilor, se caraterizează 

printr-o tonalitate de odă, adică de admiraţie faţă de acest anotimp; avem elemente de  
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invocaţie retorică („Ah! Iată primăvara cu sînu-i de verdeaţă!” – „… kedves kikelet/ Hol 

maradsz?... Jöszte, jöszte”…, „Áldást hoz majd”, … „Hozd magaddal”).    

 

– Amândoi îşi exprimă fascinaţia în faţa ivirii noului, a primăverii, simbol al reînnoirii. La 

Alecsandri se observă maniera descriptivă, evident cu elmente picturale („În fund, pe cer 

albastru … un negru punct”); la Petőfi vizualul joacă un rol la fel de important („Vond 

kék ég alatt a/ fák zöld sátrait”). La Alecsandri „cocostârcul” şi celelalte păsări sunt semne 

ale primăverii, iar elementele de descriere domină cele patru strofe. Strofele prezintă câte 

o parte a tabloului, cu numeroase complemente circumstanţiale de loc: „În fund”, „în 

zarea…” „în lume…” „în cercuri line”, „În aer”, „În lume-i”, semne evidente ale 

descrierii. Verbele sunt la indicativ prezent („s-arată”, „vine”, „se înalţă”, „se coboară”, 

„aleargă”, „se-nvârtesc”) ceea ce indică voinţa poetului de a sugera caracterul peren al 

ritmului universal. La Petőfi intenţia este de a prezenta primăvara ca un tămăduitor al 

universului şi al oamenilor îndoliaţi: („Gyógyítsd meg a beteg hajnalt”), idee specific 

romantică. Aici formele de imperativ, sub formă de rugăminte, sunt preponderente. Din 

această cauză poezia se transformă într-o rugă, de propensiune către împăcare, de reintrare 

în normal, de amintire faţă de cei care au căzut în lupte. („Ne legyenek szemfedőtlen/ 

Puszta sír alatt”).         

– Trăsături romantice: la Alecsandri natura apare ca un component al universului, omul 

este integrat în ritmul vital al întregului, iar decorul este doar un pertext pentru meditaţie. 

La Alecsandri primăvara e un simbol al erosului universal, un semn al armonizării 

perfecte („veselie, amor, sperare, viaţă”, … „cerul şi pământul se preschimbă în sărutări”), 

la Petőfi, din cauza pierderilor de vieţi omeneşti atmosfera de alinare, de consolare ia 

locul  jubilaţiei şi al armoniei. Dacă la Alecsandri se observă o armonie perfectă între om 

şi univers, la Petőfi constatăm efortul de a reveni la armonie, ceea ce este la fel o 

carateristică a poeziei romantice germane şi franceze.     

 

Diferenţe: 

 – Între cele două poezii diferenţa fundamentală este tonul: Alecsandri este senin, optimist 

şi euforic în aşteptarea iubirii ce cuprinde toate elementele naturii; el acceptă ritmul 

universal, există o rigoare clasică (asemenea unui Horatiu) în construirea tablourilor. 

Privind din exterior poetul este extaziat.  

Poet revoluţionar prin excelenţă, Petőfi, este profund întristat din cauza victimelor 

revoluţiei din 1848. Caracterul social al poeziei este evident, din această cauză el creează 

conştient o lume lipsită de armonie, exprimată prin formele de imperativ ale verbelor 

(„jöszte, jöszte…”gyógyitsd meg…”, „hozd magaddal”. S ne feledd…”, „Ne legyenek”) 

ceea ce conferă poeziei un ritm sacadat şi solemn. Forma versurilor sugerează, de 

asemenea, această idee.      

– La Alecsandri pastelul este un simbol al liniştii, al fericirii rurale, tonul adesea este 

elegiac, maniera descriptivă este preponderentă. Omul este doar un element component al 

universului, poetul Alecsandri evită tot ce este excesiv, care ar putea tulbura realitatea 

exterioară. Pastelul, în general, începe cu o imagine de ansamblu, („pe cer albastru, în 

zarea depărtată”), după care urmează descompunerea imaginii în părţile ei componente: 

cocostîrcul îşi caută cuibul, ciocârlia, roiuri de păsări populează natura, sugerând mişcarea 

proprie începutului primăverii. Toate acestea au ca obiectiv să accentueze meditaţia 

poetică exprimată prin versul: „Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă!” care reflectă 

concepţia poetului legată de armonia universală al cărei principiu fundamental este erosul.     

La Petőfi primăvara este un pretext pentru a căuta refacerea rupturii din sânul 

colectivităţii, în urma revoluţiei sângeroase. Primăvara apare ca o fată tânără („Ifjú lánya a 

vén télnek”), dar în acest caz ea nu este un simbol al iubirii, ci al tămăduirii şi al refacerii, 

al restabilirii ordinii iniţiale. Astfel primăvara apare ca un leac („beteg most szegény”), o  
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binecuvântare („Áldást hoz majd a mezőre”), un har ceresc („Ha meggyógyitod:/ Édes 

örömkönnyeket sír”). Romantismul poetului maghiar exprimă un principiu activ şi 

protestatar, doreşte să grăbească natura pentru a vindeca universul bolnav. 

– La Alecsandri „ciorcârlia” este doar un element de decor specific primăverii, împreună 

cu celelalte păsări. Cîntecul ei este o odă a bucuriei, chemare la viaţă, la iubire.  

La Petőfi, ciocârliei („pacsirta”) i se acordă o strofă importantă, şi anume ea este 

„marele maestru” al poetului, de la care el învaţă „cîntece frumoase şi libere” (aki, szép, 

szabad dalokra/ Tanít engemet”). Ciorcârlia simbolizează frumosul şi libertatea, ea este 

personificată prin pronumele relativ „aki” (cel care) referitor la persoane. După Gaston 

Bachelard ciocârlia este „metafora aerului şi a ascensiunii”. Un alt element-cheie al 

poeziei este cuvântul „floare” ca un simbol al inimii celor care trăiesc şi îşi amintesc, dar 

şi cel al sufletului morţilor.   

    

Profesorul va urmări:  

– stabilirea particularităţilor celor două viziuni poetice; 

– indicarea corectă a diferenţelor şi asemănărilor; 

– abilităţile de analiză a intenţiilor celor doi poeţi; 

– observarea diferenţelor la nivelul mărcilor lexico-gramaticale; 

– evidenţierea carateristicilor romantismului celor doi poeţi; 

– capacitatea elevilor de a evidenţia particularităţile stilistice ale poeziilor; 

– capacitatea de abstractizare a elevilor în realizarea analizei comparate a celor două 

poezii; 

– logica şi coerenţa argumentării; 

– corectitudinea limbii, respectarea normelor gramaticale şi ortografice.  

 

c/ Mircea Eliade: Maitreyi  

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

Mircea Elade în romanul Maitreyi (1933) creează un personaj lucid, dominat de 

dorinţa cunoaşterii de sine pe baza experienţelor trăite în India. Analiza lucidă a conştiinţei şi 

a sufletului, retrospecţia, dialogul şi monologul interior scot în evidenţă zbuciumul interior al 

personajului principal, din cauza incertitudinii privitoare la atracţia pe care o simte faţă de o 

indiancă tânără şi misterioasă. 

 

 1. Stabiliţi în linii mari coordonatele romanului Maitreyi al lui Mircea Eliade. 

Romanul Maitreyi, publicat în anul 1933 face parte din literatura interbelică de factură 

modernă. Este un roman exotic şi al autenticităţii.  

Romanul se construieşte ca un jurnal cu elemente de eseu (descrieri, reflecţii, 

autoprospecţie), de reportaj (prezentări în viu ale impresiilor); cu elemente de autobiografie: 

Eliade a fost bursier în India, iar povestea din roman este, în linii mari, adevărată, după cum a 

confirmat-o însăşi Maitreyi într-o carte publicată mai târziu. Eliade a studiat sanscrita şi 

filozofia hindusă şi a locuit o vreme în casa profesorului Dasgupta, unde o cunoscut-o pe fiica 

acestuia, Maitreyi. Dimensiunea principală a romanului este erosul ca expresie a 

autocunoaşterii, de aceea romanul este scris la persoana I, autorul este inginerul Allan 

(narator-personaj).  
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2. Caracterizaţi-l pe Allan, personajul-narator al romanului (şi pe baza fragmentului de 

faţă). 

Inginerul Allan, personajul principal al romanului întruchipează îndrăgostitul lucid şi 

analitic, Este dominat de dorinţa cunoaşterii de sine pe baza experienţelor trăite în India. Este 

un alter ego al autorului, are rol de narator şi de personaj. Este un occidental lucid şi raţional 

care se confruntă cu o civilizaţie cu totul diferită. Allan trăieşte de-a lungul romanului 

diferitele grade ale iubirii (de la apariţia ei până la distrugere), de la primele impresii până la 

alungarea din casa filozofului indian.  

În fragmentul de faţă, cu care se deschide romanul, este reflectată incertitudinea 

naratorului privind atracţia lui faţă de această fată misterioasă. Se pot face referiri la 

elementele din text: „ciudată tresărire”, „surprinzător dispreţ” „mi se părea urâtă”, „fecioară 

bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt.”Etapele sunt descrise minuţios cu 

reflecţii asupra diferenţelor dintre cele două lumi: cea occidentală şi cea indiană.Caraterizările 

personajelor sunt directe (trăsături fizice, locuinţa etc) şi indirecte prin caracterizarea 

aspectelor morale. Dialogul şi monologul interior scot în evidenţă zbuciumul interior al 

personajului principal, de pildă: „Am şovăit atâta în faţa acestui caiet, pentru că n-am izbutit 

să aflu încă ziua precisă când am întâlnit-o pe Maitreyi. 

3. Iubirea poate fi o formă de cunoaştere? 

Exemplul lui Allan demonstrează că iubirea ca formă de cunoaştere este dimensiunea 

principală a romanului. Prietenia între cei doi se transformă treptat într-o iubire pasională. 

Maitreyi apare ca o adolescentă matură, cultă, talentată care luptă cu iubirea faţă de Allan, un 

occidental străin, dar treptat Allan va deveni pasiunea ei cea adevărată: „Numai tu m-ai 

învăţat ce este dragostea.” – îi spune Maitreyi lui Allan. 

Suferinţele celor doi sunt la fel de autentice. Allan trece printr-o criză profundă: el 

vrea să respingă propria cultură şi religie, cu dorinţa de a se converti, de a trece la hinduism. 

Logodna mistică a celor doi este momentul cel mai important în această experienţă a iubirii. 

Pe urmă Allan este alungat din casa filozofului iar Maitreyi pedepsită. Allan se retrage în 

Himalaya. Eliade urmăreşte aceste etape cu luciditate analitică, punând în oglindă felul de 

manifestare a tipologiei orientale cu mentalitatea gânditorului occidental. 

4. Ce fel de lume ne prezintă acest roman. 

O lume orientală, feerică, cea a Indiei anilor 1930 când autorul se aflase în ţara respectivă cu o 

bursă. E o lume mult diferită de a noastră, cu legi şi cu tradiţii diferite. 

 

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.   
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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. 

 

Vă numiţi Ştefania Bichiş/Nicolae Oroian şi locuiţi în oraşul Giula. Sunteţi elevă/elev al 

Liceului Românesc “N. Bălcescu” şi de câţiva ani scrieţi poezii. Sunteţi membru al cercului 

literar din liceu, şi vă adresaţi redactorului şef al revistei Familia din Oradea, domnului Marin 

Oprescu să publice câteva din poeziile dumneavoastră, mai ales cele de dragoste care vi se par 

mai reuşite. 

Readactaţi o scrisoare de 15-20 rânduri în care cereţi ca dânsul să citească poeziile şi 

să aleagă câteva pentru publicare. Aţi mai publicat poezii în revista Foaia Românească din 

Giula. Scrieţi poezii în două limbi (română şi maghiară), dar câteodată şi în engleză. 

 

Respectaţi convenţiile specifice genului epistolar; folosiţi un vocabular adecvat scopului 

(oficial); respectaţi normele de expri 

 

Criterii de evaluare: 

- se vor evalua în mod special ideile proprii, originale; soluţiile şi formulările ingenioase;  

- se va avea în vedere coerenţa textului şi adecvarea exprimării (cuvintele şi frazele sunt 

evidente şi coerente); 

- textul scrisorii trebuie să fie bine închegat, cu o structură clară,  

- elevul se foloseşte de conectori adecvaţi pentru realizarea unui text adecvat tipului de text 

cerut (genul epistolar);  

- se va ţine cont de corectitudinea lexicală, şi de corectitudinea gramaticală; 

- se va aprecia folosirea corectă a convenţiilor specife genului epistolar. 

 


