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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) Actorul a primit titlul de profesor emerit din partea Universităţii Naţionale de Artă 

Teatrală şi Cinematografică (UNATC). 

b) După câştigarea unui festival de poezie, Zamfirescu primea geamantane de scrisori. 

c) În prima lună, ca asistent la facultate a aflat despre sine că îi place şi poate să facă ce şi-

a ales. 

d) Actorul crede că nu are hobby-uri o persoană care şi-a ales corect meseria. 

e) Concluzia lui Florin Zamfirescu despre meseria de actor este că aceasta este efemeră. 

 

2. Identificați două verbe– predicat şi două verbe la mod nepredicativ în enunțul: 

4 puncte 
1 punct fiecare verb corect identificat 

 

În prima lună în postura de asistent, a trebuit să ţină singur cursurile, profesoara titulară 

fiind plecată în deplasare. 

 a trebuit – verb predicativ 

 să ţină – verb predicativ 

 fiind – verb la mod nepredicativ (gerunziu) 

 plecat,ă – verb la mod nepredicativ (participiu) 

 

3. Explicați sensul următoarei sintagme: 

2 puncte 

Noi suntem fluturi la lampă. 

 2 puncte – răspuns integral corect 

 1 punct – răspuns parţial corect 

 

 Actorii (că Florin Zamfirescu prin „noi” la ei se referă) sunt asemănaţi cu fluturii 

care sunt atraşi de lumină, dar aceasta nu le face bine.  

La fel şi actorii îşi doresc mereu să fie pe scenă, în lumina reflectoarelor, dar acest 

lucru îi consumă mult. 
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4. Găsiți câte un antonim pentru următoarele cuvinte din text: 

3 puncte 

 

efemer – veşnic, etern 

posibil – imposibil 

a iubi – a urî 

 

5. Cu ce ocazie şi-a prezentat actorul Florin Zamfirescu aceste gânduri? 

2 puncte 

 

2 puncte – răspuns integral corect 

 1 punct – răspuns parţial corect 

 

 Actorul Florin Zamfirescu a expus aceste idei cu ocazia primirii titlului de profesor 

emerit al UNATC.  

Atunci în locul unui discurs tradiţional, el a dat un interviu răspunzând întrebărilor 

puse de un teatrolog. 

 

6. De când şi din ce cauză a dorit Zamfirescu să devină actor? 

4 puncte 

 

4 puncte – răspuns integral corect 

 2 puncte – răspuns parţial corect 

 

 Florin Zamfirescu şi-a dorit de mic copil să devină actor.  

Mama lui a fost cea care i-a insuflat această dorinţă, datorită faptului că ea însăşi a 

dorit să fie actriţă, dar nu a reuşit acest lucru.  

 

7. Care este „cel mai mare succes” al său pe care îl rememorează cu această ocazie? 

2 puncte 

 

2 puncte – răspuns integral corect 

 1 punct – răspuns parţial corect 

 

 

 Cel mai mare succes al său pe care actorul îl rememorează cu această ocazie e legat 

de un festival de poezie la care participase când era licean.  

Datorită calităţilor sale de recitator  devenise un fel de vedetă naţională.  

 

8. Cum a fost intrarea în învăţământ a actorului? 

2 puncte 

 

2 puncte – răspuns integral corect 

 1 punct – răspuns parţial corect 

 

  

 Intrarea în învăţământ a actorului Florin Zamfirescu s-a realizat brusc. Profesoara 

al cărui asistent era, fiind plecată în deplasare a trebuit el să ţină singur cursurile. 
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9. Ce crede actorul despre persoanele care au alt hobby decât meseria? 

2 puncte 

 

2 puncte – răspuns integral corect 

 1 punct – răspuns parţial corect 

 

 Actorul crede că acele persoane care au alt hobby decât meseria nu şi-au ales corect 

cariera.  

 

10. Povestiţi primul schimb de replici pe care Florin Zamfirescu l-a avut cu Olga 

Tudorache. (folosiţi stilul indirect). 

4 puncte 

 

câte 1 punct pentru fiecare replică surprinsă corect în povestire (4 replici) 

 

 Când doamna Olga Tudorache l-a întrebat, ca o mare actriţă, pe Florin Zamfirescu 

cine este, acesta nu a ştiut ce să îi răspundă exact. 

Olga Tudorache i-a spus că nu a auzit de el, iar tânărul actor i-a replicat că o să 

audă.  
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II. PRODUCEREA TEXTULUI 

 

Total:  70 de puncte 
 

1. Alegeţi unul dintre cele trei subiecte de mai jos şi scrieţi o compunere de 400-800  

de cuvinte. 

(50 de puncte) 

a) Prezentați, la alegere, o formă de interpretare a poemului Luceafărul de Mihai Eminescu 

(inspirația folclorică, poemul filozofic, dragostea și natura) 

 

În elaborarea răspunsului să aveți în vedere următoarele aspecte: 

 evidenţierea trăsăturilor principale ale poeziei; 

 prezentarea elementelor ce fac din poem unul de inspiraţie folclorică, de dragoste sau 

filozofic; 

 analizarea a cel puțin trei imagini poetice relevante. 

Profesorul va urmări: 

 evidenţierea trăsăturilor principale ale poeziei; - 10 puncte 

 prezentarea elementelor ce definesc tipologia aleasă a poemului; - 10 puncte 

 surprinderea a cel puțin trei imagini poetice relevante și abilităţi de analiză şi de 

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

 susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 puncte 

 organizarea ideilor în scris; - 5 puncte 

 abilităţi de analiză şi de argumentare; - 5 puncte 

 utilizarea limbii literare. – 5 puncte 

 

b) Comparați un pastel studiat din opera lui Vasile Alecsandri cu unul scris de George 

Coşbuc, la alegere. 

 

În elaborarea răspunsului să aveți în vedere următoarele aspecte: 

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

elementele specifice ale pastelului la Alecsandri, respectiv la Coșbuc; 

 trăsăturile generale ale pastelului reflectate în poeziile alese; 

 specificitatea descrierii naturii la cei doi poeți. 

Profesorul va urmări: 

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

evidențiate elementele specifice ale pastelului la Alecsandri, respectiv la Coşbuc; - 

10 puncte 

 capacitatea de a generaliza trăsăturile generale ale pastelului, motivele, mesajul, 

tema; 10 puncte 

 surpinderea specificităților descrierii naturii la cei doi poeţi – 10 puncte 

 susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 puncte 

 organizarea ideilor în scris; - 5 puncte 

 abilităţi de analiză şi de argumentare comparată; - 5 puncte 

 utilizarea limbii literare. - 5 puncte 

c) Prezentați, la alegere, unul dintre personajele feminine din romanul lui Ioan Slavici 

(Mara, Persida). 

În elaborarea răspunsului să aveţi în vedere următoarele aspecte: 

 prezentarea trăsăturilor esențiale ale personajului ales din romanul Mara; 

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

 argumentarea trăsăturilor definitorii ale personajului, prin două exemple relevante.  
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Profesorul va urmări: 

 prezentarea trăsăturilor esențiale ale personajului ales din romanul sau nuvela lui 

Slavici; -10 puncte 

 analiza contextului social și/sau familial în care se desfășoară acțiunea în lucrare; - 

10 puncte 

 capacitatea de a explica și argumenta trăsăturile definitorii ale personajului, prin 

două exemple relevante; - 10 puncte 

 susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 puncte   

 organizarea ideilor în scris; - 5 puncte 

 abilităţi de analiză şi de argumentare; - 5 puncte 

 utilizarea limbii literare. – 5 puncte 

 

2. Redactaţi o cerere de 120-200 de cuvinte cu tema specificată mai jos. 

 

(20 de puncte) 

 

 Vă numiți Maria Florescu/ Florin Marinescu și sunteți elevă/elev a(l) Liceului 

„Nicolae Bălcescu” din orașul Giula. Doriţi să vă înscrieţi ca membru într-un grup de 

voluntari a căror organizaţie are ca scop păstrarea tradiţiilor locale. 

 Redactați o cerere către conducerea organizaţiei în care cereți înscrierea în asociaţie şi 

o scurtă informare în legătură cu obiectivele generale ale acesteia şi sarcinile pe care le puteţi 

prelua în cadrul organizaţiei. 

 

Respectaţi convenţiile specifice genului; 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; - 2 puncte 

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

îmbinate logic şi coerente); - 4 puncte 

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

4 puncte 

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

text cerut (genul epistolar); - 3 puncte 

 se va ţine cont de corectitudinea lexicală şi  gramaticală; - 5 puncte  

 se va aprecia folosirea corectă a convenţiilor specifice genului epistolar. – 2 puncte 


