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I. Înţelegerea textului      30 de puncte 

      

 

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

 

5 puncte 

a) Profesoara vorbește despre teama de a-și imagina cum vor sărbători românii Crăciunul 

peste un veac.    

b) Obiceiurile și tradițiile se schimbă pentru că trebuie să facă față contextului 

schimbărilor din viața cotidiană .       

c) În anii 2000 a crescut interesul pentru alimentele tradiționale de Crăciun.  

     

d) Zilele care se promovează pe Google sunt din categoria celor care le uiți de îndată ce ai 

citit. 
 

e) A face Crăciunul înseamnă a respecta  o valoare extrem de importantă. 

 

 

2. Schimbați timpul, persoana și numărul primului predicat din enunțul următor al  

interviului: 

 

2 puncte 

Sunt absolut sigură că lucrurile acestea au funcționat întotdeauna astfel... 

 

Am fost/Eram absolut siguri/sigure că .... 
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3.Explicați sensul următoarelor sintagme:       

2 puncte 

 

colindele nu erau scoase la suprafață – colindele nu erau cântate, nu era practicat obiceiul 

colindatului 

în pragul anilor 2000     - la începutul mileniului al 3-lea, în anii 2000  

 

4. Găsiți câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: 

3 puncte 

 

tradiții: obiceiuri 

negociere: tratative 

a construi: a zidi 

 

5.  Despre ce își propune, la început, profesoara să vorbească în interviu? 

2 puncte 

 

 Interviul își propune să vorbească despre sărbători (...), despre tradiții din perioada 

Postului Crăciunului și despre teama de a-și imagina cum vor sărbători românii Crăciunul 

peste un veac. 

 

6.  Ce se întâmplă, în general, cu faptele de cultură tradițională? 

2 puncte              

 

 Tradițiile și obiceiurile se schimbă fiindcă sunt vii, faptele din cultura tradițională, 

se înnoiesc pentru că trebuie să facă față contextului schimbărilor din viața cotidiană. 

 

 

7.  Care au fost primele tradiții redescoperite după  1990? 

           2 puncte 

 

 Imediat după 1990 s-a colindat foarte mult. Acest lucru a apărut în primul rând 

datorită faptului că timp extrem de îndelungat colindele, deși păstrate, nu erau scoase la 

suprafață. 

 

8.  Cum era localitatea în care a locuit profesoara în copilărie? 

2 puncte 

 

 Localitatea în care a locuit nu era  foarte bogată în folclor și tradiții, dar  se știa un 

anumit număr de colinde.  

 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2014_2015_1ford/roman_flap1f_oktv_1415.pdf#page=7
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2014_2015_1ford/roman_flap1f_oktv_1415.pdf#page=7
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9. De ce de Crăciun colindau doar băieții? 

2 punct 

 

 

 Doar băieții colindau, pentru că ei sunt cei care aduc noroc și prosperitate familiei 

colindate. 

 

10.  Poate etnoloaga să-și imagineze cum va fi Crăciunul peste 100 de ani? De ce? 

 

4 puncte 

 

 Cercetătoarea nici nu încearcă  și nu își poate imagina. Are o profesie în care se 

ocupă  de prezent. În general, în România ea consideră că oamenii se preocupă de trecut și 

de viitor, dar nicidecum de prezent. 

 

 

11. De ce îi aduc aminte mall-urile zilelor noastre? Cum se explică acest lucru? 

4 puncte 

 De fiecare dată când intră în mall se gândește că am primit ceea ce ne-am imaginat 

și am construit ceea ce ne-am imaginat prin anii '70-'80 ai veacului trecut, când una din 

temele pe care elevii o primeau la orele de compunere sau de desen era 'Eu în anul 2000' în 

care apăreau niște construcții imense, din sticlă, extrem de luminoase, orașe întregi 

acoperite integral. 
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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) Prezentați, la alegere o poezie de dragoste și natură din creația lui Eminescu (Sara pe 

deal, Floare-albastră, Pe lângă plopii...). 

 

Profesorul va urmări: 

evidenţierea trăsăturilor principale ale poeziei alese; - 10 p 

─prezentarea spectacolului naturii relevant pentru reliefarea stărilor 

îndrăgostiților; - 10 p  

─ relevarea a cel puțin 3 imagini poetice relevante și abilităţi de analiză şi de 

interpretare ale lor, dovedite de către elevi; - 10 p    

      ─ susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 p 

      ─ organizarea ideilor în scris; - 5 p 

 ─ abilităţi de analiză şi de argumentare; - 5 p 

 ─ utilizarea limbii literare.-5 p 

 

b) Comparați balada populară românească Monastirea Argeșului cu balada populară 

Kőmíves Kelemenné, din literatura populară maghiară, care dezvoltă același motiv – 

mitul estetic al jertfei zidirii. 
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Profesorul va urmări: 

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

evidențiate elementele specifice ale baladei din folclorul literar românesc sau 

maghiar; - 10 p 

─ capacitatea de a generaliza trăsăturile generale ale baladei, motivele, mesajul, 

tema și subiectul; - 10 p 

       ─ surpinderea specificităților baladei românești, respectiv a celei maghiare  

 – estetizarea mitului jertfei zidirii – 10 p 

─ susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 p 

─ organizarea ideilor în scris; - 5 p 

 ─ abilităţi de analiză şi de argumentare comparată; - 5 p 

 ─ utilizarea limbii literare. – 5 p 

 

 

c) Rezumați, la alegere, una dintre schițele studiate din creația lui Ion Luca Caragiale 

(Lanțul slăbiciunilor, Dl. Goe). 

  

Profesorul va urmări: 

─ prezentarea trăsăturilor esențiale ale schiței alese din creația lui  Ion Luca 

Caragiale; -10 p 

─ analiza contextului social și/sau familial în care se desfășoară acțiunea în 

schiță; - 10 p 

─ capacitatea de a explica și argumenta trăsăturile definitorii ale personajului 

principal, prin exemple relevante; - 10 p 

─ susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 p   

─ organizarea ideilor în scris; - 5 p 

─ abilităţi de analiză şi de argumentare; - 5 p 

─ utilizarea limbii literare. -5 p 

 

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

                                                                                                                                 

 

 Vă numiți Ana Ionescu/ Victor Mureșan și sunteți elevă/elev a(l) Liceului „Nicolae 

Bălcescu” din orașul Giula. Ați câștigat la un concurs de geografie, ca și premiu, o excursie 

de 3 zile în Oradea și Băile Felix.  

 Redactați o scrisoare de 25-30 de rânduri către organizatori, în care cereți câteva 

detalii despre această excursie: perioada, cum este asigurată cazarea (cameră cu două paturi 

sau mai multe) , despre traseu și locurile care se vizitează, mesele zilnice 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 îmbinate 

logic şi coerente); 

– textul scrisorii trebuie bine organizat, închegat, cu o structură clară și unitară,  

– 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 gramaticală; 

– se va aprecia folosirea corectă a convenţiilor specifice genului epistolar. 

 

 

20 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 


