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Javítási-értékelési útmutató 

 

I. Înţelegerea textului       30 de puncte  

 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos.   -  

 

Șase elevi ai școlii de muzică „The Beat” din Cluj, în finala concursului                  
    „Românii au talent”   

 

Șase elevi din Cluj, cu vârste între 9 și 12 ani, au ajuns în finala concursului „Românii au 

talent” după ce au impresionat juriul cu o interpretare de zile mari a piesei The Show Must Go 

On, semnată de trupa Queen, în semifinala a doua a competiției. 

Luis, Călin, Darius, Patrik, Vlad și Briana, membri ai formației The Beat și elevi ai școlii de 

muzică cu același nume din Cluj, au ridicat juriul în picioare, calificându-se astfel în etapa 

finală a unuia dintre cele mai urmărite show-uri din România.  Deși provin de la școli diferite 

din Cluj, respectiv Colegiul de Muzică „Sigismund Toduța” sau Transylvania College și nu 

numai, pe copii îi unește aceeași pasiune pentru muzică, pasiune pe care și-au descoperit-o 

frecventând cursurile școlii The Beat. 

Ideea întregului concept i-a venit  în minte chitaristului și toboșarului Marius Popa în luna 

ianuarie a anului 2012, în timp ce se afla în concediu de paternitate. „Lucram în domeniul IT 

la compania Nokia și nu îmi plăcea deloc ceea ce făceam. Ca urmare am decis să plec de 

acolo și să încep ceva nou, care să îmi aducă satisfacții. Între timp obținusem un pachet 

compensatoriu de la companie și cu acea sumă am deschis această școală”, precizează 

fondatorul școlii. Marius Popa și-a început cariera de instrumentist în urmă cu 15 ani. În 2002 

urmează cursuri de muzică în Danemarca. Patru ani consecutiv participă la festivalul național 

de muzică DrumFest.   

În ceea ce privește genurile pe care la abordează la școala lui, Marius declară că, deși 

toți copiii își doresc să cânte rock, încearcă să le sugereze și să îi îndrepte și spre alte genuri. 

Astfel, cele 14 trupe deja formate abordează genuri precum funk, pop, cu elemente de reggae, 

rock sau doar parte acustică. „Sunt fixați pe rock pentru că au ca modele staruri precum 

Metallica, Bon Jovi, ACDC, dar am și copii foarte talentați cărora le place de exemplu 

chitaristul John Mayer.  

Cu referire  la experiența trăită la „Românii au talent”, Marius Popa a precizat: „A fost 

extraordinar să îi văd pe scenă. Eu la 18 ani am avut prima chitară și primul concert. Acum ei 

la 10-11 ani au tot ce le trebuie, trupă, instrumente, concerte... E incomparabil”, spune Marius 

Popa. Pentru formația The Beat, sau RATs cum îi alintă Marius pe copii, urmează în perioada 

următoare pregătirea pentru finala din 12 iunie unde vor concura pentru marele premiu de 

120.000 de euro sau pentru premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro. 

Transilvania Reporter, 19 mai  2015 

http://transilvaniareporter.ro/cultura/sase-elevi-ai-scolii-de-muzica-the-beat-din-cluj-in-finala-concursului-romanii-au-talent/
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Vocabular 

au impresionat – au  produs o impresie puternică asupra juriului                                                                                                                                                     

concediu de paternitate –   perioadă de timp în care tatăl este  scutit de muncă pentru a crește 

un copil                                                                                                                                           

IT – tehnologia informației                                                                                                                

pachet compensatoriu – sumă de bani primită în cazul desființării postului unui angajat                     

să  sugereze – să inspire, să dea sfat 

 

1. Completați spațiile libere din următoarele enunțuri cu cuvintele potrivite din text:                                      

 

                                                                                                                                  4 puncte 

a. Șase elevi din Cluj, cu vârste între 9 și 12 ani, au ajuns în finala concursului Românii au 

talent.            1 punct 

b. Ideea întregului concept i-a venit în minte chitaristului și toboșarului Marius Popa în luna 

ianuarie a anului 2012.          1 punct 

c. Ca urmare am decis să plec de acolo și să încep ceva nou, care  să îmi ofere satisfacții.  

1 punct 

d. „Sunt fixați pe rock pentru că au modele staruri de acest gen.    1 punct 

 

2. Indicați forma de singular a substantivului elevi și a verbelor a ajunge  și a impresiona 

din următorul enunț al textului. Treceți la singular următorul enunț:                                                                                 

                                                                                                                                  2 puncte 

 

„Șase elevi din Cluj au ajuns în finala concursului Românii au talent după ce au impresionat 

juriul” 

După modelul:  

„Un elev din Cluj, între 9 și 12 ani, a ajuns în finala concursului Românii au talent 1punct  

după ce a impresionat juriul”           1punct 

 

3. Explicați sensul următoarelor sintagme:         3 puncte 

 

au ridicat juriul în picioare: au făcut ca juriul, impresionat, să se ridice în picioare pentru a-i 

aplauda 

 

fondatorul școlii: întemeietorul, ctitorul unei școli 

 

cum îi alintă: cum îi răsfață 
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4. Găsiți câte două sinonime pentru următoarele cuvinte din text:                   3 puncte 

 

formație: ansamblu, grup,  

 

pasiune: entuziasm, patimă  

 

talentat: înzestrat, dotat  

 

 

5. Ce fel de performanță au realizat elevii școlii de muzică din Cluj?                2 puncte

                                                                                                                                    
Elevii școlii de muzică din Cluj au ajuns în finala         1 punct 

concursului Românii au talent                                        1 punct 

 

 

           

6. Cum se numește formația celor șase elevi și ce vârstă au ei?                            2 puncte 
 

Formația celor șase elevi se numește The Beat          1 punct 

și ei sunt  cu vârste între 9 și 12 ani                                           1 punct 

 

7. Ce îi unește pe acești elevi?                                                                                     2 puncte 

 

Pe acești elevi îi unește aceeași pasiune pentru muzică,          1 punct 

pasiune pe care și-au descoperit-o frecventând cursurile școlii The Beat.        1 punct 

 

8. Cum este caracterizată  în text etapa finală a concursului „Românii au talent”?  

      2 puncte 

 

 

Etapa finală a concursului „Românii au talent” este unul dintre cele mai urmărite show-uri din 

România.   

 

 

9.  Cine este Marius Popa?  Caracterizați-l în patru propoziții?       4 puncte 

                                        

 

1.Marius Popa este fondatorul școlii de muzică The Beat  din Cluj.       1 punct 

2. Marius Popa a urmat cursuri de muzică în Danemarca, și participă la festivalul național de 

muzică DrumFest.              1 punct   

3. El este chitarist și toboșar, a lucrat în domeniul IT la compania Nokia și nu-i plăcea deloc 

ceea ce făcea.               1 punct    

4. A decis să deschidă  școala de muzică The Beat cu suma obținută de la compania unde a 

lucrat.                1 punct   
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10. Ce a declarat Marius Popa în privința genurilor studiate la școala de muzică „The 

Beat” din Cluj?  

4 puncte 

 

1.Marius Popa a declarat că toți copiii își doresc să cânte rock    2 puncte 

 

2. El îi îndreaptă însă și spre alte genuri, precum funk, pop, cu elemete de reggae, rock.  

2 puncte 
 

 

11. După Marius Popa, în prezent, care este obiectivul principal al fomației „The Beat?  

 

2 puncte 

 

1.Pregătirea pentru finala din 12 iunie 2015.       1 punct 

 

 

2. Ei vor concura pentru marele premiu de 120.000 de euro sau pentru premiul de originalitate 

în valoare de 10.000 de euro.        1 punct 

 

 

 

 

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) Comparați următoarele motive în baladele Monastirea Argeșului și Kőmíves 

Kelemenné :  

1. construirea mănăstirii/cetății,  

2. surparea zidului,  

3. visul lui Manole și al vizitiului soției lui Kőműves Kelemen 

4. femeia zidită/ jertfită (aruncată în foc) 

 

b) Caracterizați personajul principal Mara din romanul cu același nume de Ioan Slavici. 

Aveți în vedere afirmația criticului Nicolae Manolescu: „Precupeața Mara e prima  

femeie capitalistă din literatura noastră.”   (Arca lui Noe, vol. I. p. 147)  

c) Analizați poezia La oglindă de George Coșbuc. Descrieți modul de surprindere a 

cochetăriei adolescentei din poezie.  

                                      50 de puncte 

 



Román nyelv és irodalom 

OKTV 2015/2016 5 1. forduló 

 

 

1. Alegeţi unul dintre cele trei subiecte de mai jos şi scrieţi o compunere  de 3-4 pagini. 

 

a) Comparați următoarele motive în baladele Monastirea Argeșului (varianta culeasă de 

către Vasile Alexandri) și Kőmíves Kelemenné :  

 

1. construirea mănăstirii/cetății,  

2. surparea zidului,  

3. visul lui Manole și al vizitiului soției lui Kőműves Kelemen 

4. femeia zidită/ jertfită (aruncată în foc) 

1.Construirea mănăstirii /cetății.  

Baladele Monastirea Argeșului și Kőmíves Kelemenné  au rădăcini istorice bine definite. 

Mănăstirea construită de către Negru Vodă în baladă este biserica mănăstirii de la Curtea de 

Arges, zidită sub porunca lui Neagoe Basarab, la începutul secolului al XVI-lea, iar cetatea 

Devei a fost ridicată în secolul al XIII-lea de către regele Béla al IV-lea pentru a se apăra în 

fața invaziei tătarilor.    

În balada Monastirea Argeșului Negru Vodă cere celor zece meșteri și calfe să construiască 

mănăstirea: „Deci voi, meşteri mari, /Calfe şi zidari, /Curând vă siliţi /Lucrul de-l porniţi, /Ca 

să-mi ridicaţi, /Aici să-mi duraţi /Mănastire naltă / Cum n-a mai fost altă”  

 

În balada Kőmíves Kelemenné cei doisprezece zidari vor ridca cetatea Devei pentru bani „ Cei 

12 zidari s-au sfătuit/ Înalta cetate a Devei s-o construiască/ Pentru jumătate de măsură de 

argint/ Pentru jumătate de măsură de aur”. 

 

2. Surparea zidului 

Însă tot ce meșterii construiesc în timpul zilei, noaptea se surpa: „Zidul ridicau, /Dar orice 

lucra /Noaptea se surpa!/A doua zi iar, /A treia zi iar, /A patra zi iar/ Lucrau în zadar!”  

 

La fel, în balada zidar Kőmíves Kelemenné  ii vedeau că tot ce se zidea ziua, noaptea se surpa: 

„Amit raktak délig, leomlott estére,/ Amit raktak estig, leomlott reggelre”. 

3. Visul lui Manole și al vizitiului soției lui Kőműves Kelemen 

 

În Monastirea Argeșului soluția este irațională, după care numai prin jertfă vor reuși să 

construiască mănăstirea. Manole visează că zidurile vor rezista numai dacă meșterii vor zidi 

în temeliile construcției prima femeie care va veni în ziua următoare cu bucate:„Pân-om hotărî 

/În zid de-a zidi /Cea-ntâi soţioară, /Cea-ntâi surioară /Care s-a ivi /Mâini în zori de zi  

/Aducând bucate / La soţ ori la frate.”  

În balada Kőmíves Kelemenné vizitiul, în vis, vede stăpânul duhurilor rele, care-i spune că 

zidirea nu se poate realiza decât prin jertfirea soției lui Kőműves Kelemen și a copilului ei.  

(„Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba”) 
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4. Femeia zidită  

Manole începe s-o zidească pe soția lui care: „Tot mereu plângea /Şi mereu zicea: /�Manole, 

Manole / Meştere Manole! /Zidul rău mă strânge, /Ţâţişoara-mi plânge, /Copilaşu-mi 

frânge!”� Manole suferă nu numai pentru că nu poate înălța mănăstirea, ci și pentru că nu o 

poate face fără sacrificiul soției sale.  

În balada Kőmíves Kelemenné cei doisprezece zidari au căzut de acord ca prima nevastă care 

va veni a doua zi dimineaţă, să fie prinsă și aruncată în foc, iar cenuşa ei va fi amestecată în 

tencuială: „Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe,/ Keverjük a mészbe gyönge teste 

hamvát,/ Avval állítsuk meg magos Déva várát.” Drama lui Kőműves Kelemen se va adânci și 

prin pierderea unicului său copil care, aflând despre moartea mamei sale, se stinge şi el de 

durere. Universalitatea mitului sacrificiului poate fi considerată ca o concluzie a faptului că 

nicio realizare măreaţă nu poate fi durată dacă nu are la bază un sacrificiu suprem. 

 

 

b) Caracterizați personajul principal Mara din romanul cu același nume de Ioan Slavici. 

Aveți în vedere afirmația criticului Nicolae Manolescu: „Precupeața Mara e prima  

femeie capitalistă din literatura noastră.”   (Arca lui Noe, vol. I. p. 147)  

Romanul Mara a apărut în volum în 1906. Ioan Slavici zugrăvește lumea târgurilor 

transilvănene din zona Aradului, cu modul de viață, morală și datinile specifice ei, la 

jumătatea veacului al XlX-lea. Slavici reflectă într-o viziune realistă psihologia și 

comportamentul feminin. 

Romancierul conturează un personaj realist, viabil, de o vigoare surprinzătoare, care-și 

dă seama că banii sunt singura cale de a asigura, pentru ea și copii, o existență liniștită, o viață 

demnă și respectabilă. Eroina se încadrează în vederile etice ale scriitorului. După Mara, 

oamenii trebuie să fie chibzuiți, harnici și virtuoși. Pe Mara n-o interesează averea, ci doar să 

aibă bani, care să-i aducă respectul celorlalți, împăcarea cu sine și o siguranță constantă 

pentru viitorul copiilor.  

Mara este o businesswoman (N. Manolescu), ea se consideră săracă, deși are livadă, 

casă, vie, și are un anume fel capitalist de a achiziționa, de a face bani. Ea transformă totul în 

bani. Mara își câștigă existența din negustorie, „vinde ce poate și cumpără ce găsește”, de 

marți dimineața și până sâmbătă noaptea ea aleargă cu marfa de la Radna la Lipova, apoi la 

târgul cel mare de la Arad. Ca o adevărată femeie de afaceri, Mara are un singur scop, acela 

de a strânge bani, conducându-se după o regulă specifică capitalismului și, ca un adevărat 

negustor, „vinde mai bucuros cu câștig puțin decât să-i clocească marfa”. 

 

Sufletul ei e dominat de două pasiuni: copiii și banii. Ea își păsterază economiile în 

trei ciorapi: unul pentru zile de bătrânețe și pentru înmormântare, altul pentru Persida și al 

treilea pentru Trică. Persidei îi asigură o bună eduacție la călugărițe, pe Trică îl dă ucenic la 

un cojocar. Asemenea lui Costache Giurgiuveanu din Enigma Otiliei de G. Călinescu Mara 

este avară, însă cei doi sunt umanizați de dragostea pentru copii. 

  Mara este orgolioasă. Pentru ea „Banul este un mijloc de considerație și stimă, dar și 

de echilibru sufletesc.”  
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c) Analizați poezia La oglindă de George Coșbuc. Descrieți modul de surprindere a 

cochetăriei adolescentei din poezie.  

 

Poezia La oglindă este  o idilă care are ca temă iubirea curată și naivă. Fata profită de faptul 

că a rămas singură cu dorul ei și închide ușa cu zăvorul: „Mama-i dusă-n sat! Cu dorul/ Azi e 

singur puișorul,/ Și-am închis ușa la tindă/ Cu zavorul.” 

        Poezia începe cu versul „Azi am să-ncrestez în grindă –” grinda fiind un fel de calendar 

al țăranului unde sunt însemnate momente de mare importanță din viața lui.  Acesta este 

debutul crizei puberale a eroinei. Dominată de feminitatea instinctivă și de eros, fata se 

contemplă în oglindă, și își descoperă pe rând, cu o infinită gingășie și delicatețe, frumusețea 

fizică, apoi  morală. 

        Spectacolul în fața oglinzii are un scenariu bine definit. Aspectele fizice apar cu 

insitență, exprimate în fraze scurte „Asta-s eu! Și sunt voinică!” Monologul ei are menirea de 

a-și repertoria toate elementele unui tablou ; „Ochii? hai, ce mai pereche! / Și ce cap frumos 

răsare!”  sau „Că-mi stă bine-n cap năframa” sau „Asta-s eu! Și sunt voinică! ” Concluzia 

fetei : „Mă gândeam eu că-s frumoasă! Dar cum nu!” După care urmează o lungă descriere a 

apropierii, a concretizării dragostei după un cod al eroticii rurale simple și naive:  „Dragostea 

- dar știu eu bine! / Din frumos ce-l placi ea vine/ -Hai, mă prind feciorii dragă /Și pe mine!”  

     Cochetăria fetei, naivitatea sunt evidente : „Brațul drept dacă-l întinde/ Roata peste brâu te 

prinde/ Și te-ntreabă: "Dragă, strângu-l? / Și tu-l cerți, dar el, natângul, / Ca răspuns te mai 

cuprinde/ Și cu stângul.”  

Este de remarcat naturalețea cochetăriei adolescentine din care poetul imaginează un veritabil 

studiu psihologic al gesturilor și mișcărilor, al reflecției naive și  al viselor, un vis erotic dat 

fiind faptul că în poezie se instituie două feluri de realități: una concretă și reală, prezentă 

(fumușețea ei), alta presimtiță și plasată într-un viitor ce poartă însemnele acestui prezent.  

a/ Profesorul va urmări: 

-prezentarea trăsăturilor principale ale celor două texte pe baza cărora pot fi 

evidențiate elementele specifice ale baladelor Monastirea Argeșului și; 

- evidențerea cel Kőmíves Kelemenné  or două viziuni: construirea 

mănăstirii/cetății și aspectele sociale ale acestora;   

-accentuarea ideii de jertfă pentru reușita construcțiilor;  

-capacitatea de a generaliza jertfa ca simbol al creației;  

-susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate;  

-organizarea ideilor în scris;  

 -abilităţi de analiză şi de argumentare; 

 -utilizarea limbii literare.  

 

b/ Profesorul va urmări: 

-prezentarea trăsăturilor esențiale, de caracter ale persona jului principal din 

romanul Mara de Ioan Slavici;  

-analiza contextului social al romanului Mara; 

-capacitatea de a explica tenacitatea Marei în condițiile capitalismului;        

-organizarea ideilor în scris;  

 -abilităţi de analiză şi de argumentare; 

 -utilizarea limbii literare.  
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c/ Profesorul va urmări: 

-evidenţierea trăsăturilor principale ale poeziei La oglindă; 

-stabilirea genului poeziei;  

-prezentarea spectacolului în fața oglinzii;  

-relevarea unor caraterizări poetice, relevante;  

      -abilităţile de analiză şi de interpretare ale elevilor;       

      -susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate;  

      -organizarea ideilor în scris;  

 -abilităţi de analiză şi de argumentare; 

 -utilizarea limbii literare.  

 

2. Redactaţi o scrisoare de 25-30 de rânduri cu tema specificată mai jos.  

 

20 de puncte 

 

Vă numiți Maria Croitoru/Răzvan Croitoru și sunteți elevă/elev al Liceului „Nicolae 

Bălcescu” din orașul Giula. Ați obținut o bursă de studii la Facultatea de Medicină din Arad și 

doriți să cunoașteți condițiile în care veți locui la căminul studențesc din oraș. Adresați-vă 

directorului căminului studențesc de pe strada Primăverii nr. 31 din Arad. 

 Redactați o scrisoae de 25-30 de rânduri în care cereți câteva informații despre suma 

care se plătește pentru o cameră cu două paturi, despre locul unde se află căminul (e aproape 

sau departe de facultate), transport (autobuz, tramvai), calitatea camerelor, cantină etc.       

 

Respectaţi convenţiile specifice genului epistolar; folosiţi un vocabular adecvat scopului 

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

 

Criterii de evaluare: 

– se vor evalua în mod special ideile proprii, originale;   

– 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 specifice genului epistolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


