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I. Înţelegerea textului 
 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos         30 de puncte 

 

 

A doua limbă maternă 

 

 

 Grupul de intelectuali care consiliază Comisia Europeană cu privire la dialogul 

intercultural a prezentat propuneri de promovare pentru o a doua limbă maternă, în scopul 

consolidării multilingvismului. Acestea sunt, mai degrabă, o invitaţie la dezbaterea unor teme 

din ce în ce mai importante pentru UE, cum ar fi gestiunea diversităţii tot mai problematice. 

Propunerile sunt foarte interesante, deoarece pot să contribuie la punerea în practică a dorinţei 

şefilor de stat şi de guvern de a introduce, în educaţia UE, încă două limbi străine alături de 

limba maternă. 

 Se doreşte ca fiecare cetăţean al UE să cunoască atât o limbă străină de circulaţie 

internaţională, cât şi o a doua limbă, care va fi învăţată într-o manieră diferită. Ideea este să se 

asigure nu numai aprofundarea problemelor lingvistice, ci şi un contact mai direct cu 

elemente ce ţin de istoria, viaţa socială şi de cultura ţării în care se vorbeşte limba respectivă. 

Este ceva similar cu a avea o a doua limbă maternă. Sensibilităţile legate de multilingvism ar 

putea genera, însă, discuţii în contradictoriu cu privire la această propunere. 

 În punerea în practică a propunerii, se va ţine cont că nu doar elevii sau studenţii vor fi 

incluşi în acest program, ci şi cei din afara sistemului educaţional. În şcoli, ar putea apărea 

probleme dacă vor exista opţiuni pentru mai multe limbi diferite, deşi faptul că unele dintre 

acestea se studiază deja, ar putea reprezenta un bun început al programului. Oricum, soluţii se 

pot găsi. Lecţiile pot fi organizate la distanţă, cu profesori din ţara de origine, de exemplu prin 

teleconferinţe. Astfel, costurile programului s-ar reduce semnificativ. Cu toate că nu există 

încă toate instrumentele necesare pentru realizarea propunerilor, este esenţială voinţa politică 

de a le pune în aplicare. 

 Iniţierea proiectului a fost, în mare măsură, determinată de fenomenul migraţiei. 

Acesta are un impact tot mai mare asupra vieţii politice, economice şi sociale din Europa. 

Imigranţii învaţă, în mod normal, limba ţării în care ei aleg să trăiască. Uneori, aceasta devine 

limba lor de bază. Dar liderii din fiecare ţară au obligaţia de a se asigura că este menţinută 

diversitatea lingvistică, în ciuda necesităţii ca toţi locuitorii din ţară să poată comunica uşor în 

aceeaşi limbă. Ar trebui să existe un organism comun pentru UE, care să aibă misiunea de a 

promova cunoaşterea limbilor şi culturilor de pe continent. 

       (după „Cotidianul”, 1-3 februarie 2008) 
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Note lexicale 

promovare a susține, a propaga o idee, un proiect   

gestiune acțiunea și modul de a gera, de a administra   

similar apropiat, asemănător, corespondent, 

genera a produce, a determina, a da naștere la… (discuții) 
opțiune alegere,  faptul de  a alege din două sau mai multe posibilități 
impact influență, înrâurire a unei idei, a unei lucrări asupra evenimentelor etc. 

 

1-4. Găsiți continuarea potrivită și corectă în cazul următoarelor enunțuri: 

 

1. Intenţia şefilor de stat este – 1p 

a. să cunoască două limbi străine. 

b. ca locuitorii din statele membre UE să înveţe două limbi străine, pe lângă limba 

maternă. 

c. să introducă încă trei limbi de studiu în educaţia cetăţenilor UE. 

 

 

2. A învăţa” a doua limbă maternă” presupune familiarizarea cu -1p 

a. structurile limbii şi elementele de cultură şi civilizaţie din ţara respectivă. 

b. structurile limbii şi sensibilităţile referitoare la multilingvism. 

c. elemente de cultură şi civilizaţie din ţara respectivă şi sensibilităţile referitoare la 

multilingvism. 

 

 

3. Aplicarea programului ar putea fi dificilă deoarece -1p 

a. vor fi implicate şi persoane care şi-au terminat deja studiile. 

b. persoanele implicate ar putea alege limbi diverse. 

c. unele limbi sunt predate deja în şcoli. 

 

4. Pentru aplicarea programului, lucrul cel mai important este - 1p 

a. predarea limbilor străine la distanţă. 

b. aspectul financiar. 

c. voinţa politică. 

 

 

5. Explicaţi  sensul următoarelor sintagme: - 6p 

 

limbă străină de circulaţie internaţională = limbă vorbită în diferite ț ări sau areale geografice 

întinse 

 

punerea în practică = realizarea 

 

discuţii în contradictoriu = controverse, polemici 

 

 

6. Puneţi la forma de singular următoarele sintagme: - 3p 

 

problemele lingvistice – problemă lingvistică 

 

sensibilităţile legate de… - sensibilitate legată de … 

limbilor şi culturilor de pe… - limbii și culturii de pe … 
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7. Precizaţi valoarea gramaticală a cuvintelor din următoarea sintagmă: - 6p 

 

…aceasta devine limba lor… aceasta = subiect, exprimat prin pronume demonstrativ de 

apropiere, gen fem., nr. sg., caz N 

devine limba = predicat nominal, format din  

    devine= verb copulativ, mod indicativ, timp prezent,pers. III,  

     nr. sg. 

    limba= substantiv simplu, comun, gen fem., nr. sg., caz N,  

     articulat cu art. hot. a 

 

 

8. Daţi câte un antonim pentru cuvintele din text: - 3p 

 

diversitate  - uniformitate, asemănare 

 

direct – indirect, ocolit 

 

similar  - diferit 

 

 

9. Cu ce propunere au venit intelectualii consilieri în Comisia Europeană ? – 2 

 

 

S-a propus introducerea studiului unei a doua limbi moderne. 

 

10. Care este scopul învăţării unei a doua limbi ? – 2p 

Se aprofundează nu doar problemele strict lingvistice ci și aspecte referitoare la istoria, viața 

socială și cultura țării unde se vorbește limba.  

 

11. Ce modalitate de predare reduce semnificativ costurile programului ? – 2p 

Lecțiile prin teleconferințe sunt mai puțin costisitoare. 

 

12.Cum se explică această iniţiativă a studierii unei a doua limbi ? – 2p 

Fenomenul migrației îi determină pe imigranți să învețe și o altă limbă. 
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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 3-4 pagini. 

 

 a) Mihai Eminescu – cel mai mare poet romantic român (aplicaţie pe un text reprezentativ, 

la alegere) 

 

b) Analiza comparată a unui pastel de Vasile Alecsandri şi a unei poezii de natură  de 

Petőfi Sándor 

 

c) Liviu Rebreanu – creatorul romanului românesc modern (aplicaţie pe un roman 

reprezentativ, la alegere) 

 

                                                                                                        (50 de puncte) 

 

 

 

a. Profesorul va urmări: 

- evidenţierea oricăror trăsături ale textului poetic studiat, care face posibilă 

încadrarea în romantism 

-  prezentarea oricăror două imagini artistice/idei poetice, relevante pentru tema şi 

viziunea despre lume a textului poetic studiat, aparț inând lui Mihai Eminescu  

-  susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate  

- organizarea ideilor în scris  

-  abilităţi de analiză şi de argumentare 

-  utilizarea limbii literare  

 

b. 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. Profesorul va urmări: 

– abilităţile de analiză şi de interpretare ale elevilor, abordarea corectă a 

problemelor de structură din roman 

– buna relaţie între idee şi argument, precum şi abilitatea de a formula judecăţi 

de valoare.  
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– capacitatea de susţinere argumentată a unor puncte de vedere asupra textului 

literar al lui Rebreanu 

– argumentarea corectă a ideilor şi a legăturilor între ele.   

– nivelul cunoştinţelor de limbă, respectarea normelor limbii.  

– caracterul individual al reflecţiei, bogăţia lexicală.   

 

 

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

 

 Vă numiţi Ştefania Pop/Ștefan Pop şi locuiţi în oraşul Giula. Sunteţi elevă/elev al 

Liceului Românesc “N. Bălcescu”. Doriți să participați la o școală de vară de limba, literatura 

și cultura română contemporană. Pentru aceasta vă adresați directorului Institutului Limbii 

Române, instituția care organizează școala de vară. 

Redactaţi o scrisoare de 20 – 25 de rânduri în care solicitați detalii despre această 

școală și despre modalitățile în care ați putea fi admis/ă pentru a participa ca bursier/ă. Scrieți 
câteva rânduri și despre motivația de a participa la aceste cursuri. 

Respectaţi convenţiile specifice genului epistolar; folosiţi un vocabular adecvat scopului 

(oficial); respectaţi normele de exprimare corectă în limba română. 

 

 

                                                                                                        (20 de puncte) 

 

 

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. 

 

 

 

 


