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I. Înțelegerea textului 

30 de puncte 

 

Citiți articolul și răspundeți la cerințele de mai jos. 

 

Béla Markó: „Sunt un poet maghiar și, dacă am noroc, devin și parte  

din literatura română” 

Cristian Pătrășconiu: Béla Markó, politician și scriitor? Sau: scriitor și politician? 

Béla Markó: A existat o perioadă când nu aș fi îndrăznit să spun că sunt politician și scriitor. 

Cu alte cuvinte, politica m-a absorbit de tot și, practic, a existat aproape un deceniu când nu am 

avut timp să scriu texte literare, deloc. Dar acum lucrurile s-au schimbat, așa încât aș zice despre 

mine că sunt scriitor și politician. În această ordine: deci, în prim-plan în viața mea se află, din 

nou, literatura. Fiindcă, la urma urmei, înainte de 1989, profesia mea a fost aceea de redactor și 

scriitor. (…) 

De ce poet? Și de când poet? 

De foarte mult timp. Încă din copilărie am avut acest vis de a fi poet. Copil fiind, am scris 

poezii. Bineînțeles, când spun că am vrut să devin poet, mă gândeam la o menire de tip Petőfi, 

de exemplu. (…) 

Dar mai aveți astăzi un „vis de poet”, un vis în legătură cu ce înseamnă a fi poet? 

Nu aș vorbi neapărat de un „vis”, dar am în continuare, recunosc, o anumită viziune cu privire 

la menirea poetului, la rostul poeziei. Am plecat de la un „vis romantic”; după aceea, am 

încercat să separ ideea de poet de ideea de om al cetății, la limită de ideea de om politic. … 

Dacă ești poet, menirea ta este, am considerat eu (și nu numai eu), să îți exprimi părerea în 

legătură cu cele mai importante probleme ale existenței – viață, moarte și așa mai departe. … 

 În ceea ce mă privește, am retrăit cam toate dilemele după ce am ieșit din politică, dileme 

privitoare la ce sunt, care ar fi rolul și rostul meu…  
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În ce sens? 

Am reînceput să scriu în mod constant poezie sau eseu. Literatură…Și am retrăit dilemele 

specifice. De pildă – după ce am făcut politică, m-am întrebat așa: ce ține de poezie și ce nu 

ține de ea? Dacă sunt opinii, teme, subiecte care nu își au locul în poezie. … Cu toții suntem 

ceea ce suntem, ceea ce am fost, ceea ce am ales, ceea ce am trăit.  

Vă provoc acum puțin: cum răspundeți la această întrebare – sunteți scriitor maghiar sau 

scriitor român? (…) 

Sunt scriitor maghiar. Sunt scriitor maghiar, de naționalitate maghiară, dar sunt cetățean român. 

Și patria mea din vis este literatura. (…) 

Primele dumneavoastră poezii au fost scrise în maghiară, nu? 

Da. Nu am făcut niciodată texte literare în limba română, nu am avut acest curaj sau, dacă vreți, 

nu am avut această îngâmfare. Ca să faci poezie, mai ales poezie, înseamnă, după părerea mea, 

să stăpânești foarte bine limba; ori, limba pe care eu o stăpânesc cel mai bine este maghiara. 

Ce dă în mod aparte limba maghiară poeziei? (…) 

Nu e deloc simplu să caracterizez poezia maghiară, prin comparație cu poezia făcută în alte 

limbi. Ceea ce ar fi o diferență, totuși, ține de caracterul limbii. Limba maghiară nu face parte 

din familia limbilor indoeuropene, este o limbă fino-ugrică, ceea ce înseamnă că are o altă 

structură gramaticală. … E, fără îndoială, o limbă poetică; dar, la urma urmei, orice limbă 

presupune un anumit fel de gândire, o abordare originală a oricărui subiect. Ar fi, de asemenea, 

de reamintit modul cum concepe un popor, o națiune, o cultură ideea de poet, menirea unui 

poet. (…) 

O altă (mică) provocare: care e poetul dumneavoastră preferat de limba maghiară? Și 

care e poetul dumneavoastră preferat de limba română? Un singur exemplu, pentru 

fiecare situație, vă rog… 

(...) Voi spune un nume - a trăit acum aproape cinci secole, este primul poet important care a 

scris în limba maghiară, Balassi Bálint. Sunt și poeți mai însemnați în lirica maghiară, dar 

Balassi Bálint, deja cu aproape jumătate de mileniu în urmă, făcea o poezie robustă, valabilă și 

astăzi, cu o semnificație deosebită. … În privința preferințelor din poezia de limbă română, l-

am și tradus, îmi și place extrem de mult, firește, Eminescu. Dar prin limbajul sec, precis și 

totuși extrem de sensibil îl simt mai aproape pe Arghezi. Dintre poeții pe care i-am cunoscut 

personal, mi-a plăcut – și, de asemenea, l-am și tradus și îl consider un poet foarte important – 

Ștefan Augustin Doinaș. 

Cristian Pătrășconiu 

https://romanialiterara.com/2020/07/bela-marko 

  

https://romanialiterara.com/author/cristian-patrasconiu/
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Vocabular 

a îndrăzni – a avea curaj 

deceniu – zece ani 

menire – destin, soartă 

dilemă – întrebare chinuitoare, grea, în care, din două soluții trebuie aleasă una 

îngâmfare – mândrie, încredere exagerată în propriile calități 

secol – o sută de ani 

mileniu – o mie de ani 

 

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

4 puncte 

1 punct fiecare propoziție corect completată 

 

Când Markó Béla a vrut să devină poet, se gândea la o menire de tip Petőfi. 

După ce a ieșit din politică, scriitorul a retrăit  toate dilemele: dileme privitoare la ce este, care 

ar fi rolul și rostul lui, etc. 

Markó Béla nu a scris niciodată texte literare în limba română pentru că nu a avut acest curaj 

sau  această îngâmfare. 

Limba maghiară este o limbă fino-ugrică, are o structură gramaticală diferită de limbile din 

familia limbilor indoeuropene. 

 

2. Identificați în enunțul de mai jos: 2 verbe– predicat verbal şi două verbe care 

compun predicat nominal (unul la mod nepredicativ) 

4 puncte 

1 punct fiecare verb corect identificat 

 

Copil fiind, am scris poezii. Bineînțeles, când spun că am vrut să devin poet, mă gândeam la o 

menire de tip Petőfi, de exemplu. (…) 

Verbe predicat – am scris, spun, am vrut, etc… 

Verbe care sunt parte a predicatului nominal : fiind (fiind copil); să devin (să devin poet). 

 

3. Explicați sensul următoarei sintagme: Și patria mea din vis este literatura. 

2 puncte 

2 puncte – răspuns integral corect 

1 punct – răspuns parțial corect 

 

Scriind, autorul depășește granițele geografice și naționale și trăiește într-o patrie care este 

de-asupra tuturor acestora, patria literaturii. Doar că acest lucru se întâmplă doar în visul 

frumos al poetului, vis care este, din păcate, foarte departe de realitățile în care granițele sau 

limbile separă și mereu trebuie să conștientizezi nația sau cetățenia căreia îi aparții. 
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4. Găsiți câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: 

6 puncte 

1 punct pentru fiecare sinonim corect indicat 

bineînțeles - desigur 

neapărat - obligatoriu 

a separa – a despărți 

robust - puternic 

însemnat - important 

semnificație –înțeles, sens 

 

5. Răspundeți la următoarele întrebări: 

8 puncte 

Care a fost pentru Markó Béla visul poetic? 

2 puncte 

2 puncte – răspuns integral corect 

1 punct – răspuns parțial corect 

Markó Béla a pornit de la un „vis romantic”; după aceea, a încercat să separe ideea de poet 

de ideea de om al cetății, la limită de ideea de om politic. 

 

Ce scriitor se consideră Markó Béla?  

2 puncte 

2 puncte – răspuns integral corect 

1 punct – răspuns parțial corect 

Markó Béla se consideră scriitor maghiar, de naționalitate maghiară, dar cetățean român. 

 

Care sunt poeții preferați din literatura maghiară, respectiv din literatura română? Enumerați 4 

nume. 

4 puncte 

1 punct pentru fiecare poet corect enumerat 

Din literatura maghiară scriitorul preferat este Balassi Bálint. Din literatura română, Markó 

Béla îi apreciază pe Mihai Eminescu, Tudor Arghezi și Ștefan Augustin Doinaș. 
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6. Povestiți primul schimb de replici pe care realizatorul interviului îl are cu omul politic 

și scriitorul Markó Béla (folosiți stilul indirect). 

6 puncte 

6 puncte – răspuns integral corect (atât întrebarea cât și răspunsul transformate în vorbire 

indirectă) 

2-5 puncte – răspuns parțial corect (parte semnificativă din vorbirea indirectă se regăsește 

transformată) 

1 punct – răspuns sumar (doar în mică măsură vorbirea indirectă se regăsește transformată) 

 

Reporterul îl întreabă pe Béla Markó care este prioritatea formelor sale de existență: 

politician și scriitor sau scriitor și abia apoi politician. 

Autorul răspunde elaborat că a existat o perioadă când nu ar fi îndrăznit să spună că este  și 

scriitor pentru că politica l-a absorbit de tot și, practic, a existat aproape un deceniu când nu 

a avut timp să scrie deloc texte literare. Dar, în prezent  lucrurile s-au schimbat, așa încât 

poate zice despre sine că este și scriitor și politician, în această ordine: deci, în prim-plan în 

viața lui se află, din nou, literatura și, la urma urmei, înainte de 1989 a fost doar redactor și 

scriitor. 
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II. PRODUCEREA TEXTULUI 

COMPUNERE 

Total: 70 de puncte 

1. Alegeți unul dintre cele trei subiecte de mai jos și scrieți o compunere de 400-

800 de cuvinte. 

50 de puncte 

a) Comparați capodopera lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie cu un text de aceeași 

factură studiat din opera unui scriitor maghiar, 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 copilăriei la Creangă, respectiv la scriitorul maghiar; 

 trăsăturile generale ale amintirilor din copilăria autorilor reflectate în cele două creații 

alese; 

 specificitatea descrierii copilăriei la cei doi scriitori. 

 

Profesorul va urmări: 

 evidențierea trăsăturilor principale ale operelor alese spre comparație; - 10 p 

 prezentarea elementelor ce definesc specificul copilăriei în cele două lucrări; - 10 p 

 surprinderea a cel puțin trei abilități de analiză și de interpretare ale ipostazelor epice, 

dovedite de către elevi; - 10 p 

 susținerea opiniei  de justificare a comparației, formulate cu argumente adecvate; - 5 p 

 organizarea ideilor în scris; - 5 p 

 abilități de analiză și de argumentare; - 5 p 

 utilizarea limbii literare. - 5 p. 

 

b) Prezentați, la alegere, unul dintre personajele principale din nuvelele lui Ioan Slavici 

studiate (Moara cu noroc, Popa Tanda). 

 

În elaborarea răspunsului să aveți în vedere următoarele aspecte: 

 prezentarea trăsăturilor esențiale ale personajului ales din nuvela lui Slavici; 

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

 argumentarea trăsăturilor definitorii ale personajului, prin 2 exemple relevante. 

 

Profesorul va urmări: 

 prezentarea trăsăturilor esențiale ale personajului din nuvela aleasă din opera lui Slavici; 

-10 p 

 analiza contextului social și/sau familial în care se desfășoară acțiunea în lucrare; - 10 p 

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

exemple relevante; - 10 p 

 susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate; - 5 p 

 organizarea ideilor în scris; - 5 p 

 abilități de analiză și de argumentare; - 5 p 

 utilizarea limbii literare. - 5 p 

  



Román nyelv és irodalom Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 7 1. forduló 

 

c) Analizați poezia Unei fete visătoare de Lucia Borza. 

 

În elaborarea răspunsului să aveți în vedere următoarele aspecte: 

 evidențierea trăsăturilor principale ale textului liric; 

 prezentarea elementelor referitoare la starea sufletească a fetei visătoare; 

 analizarea a cel puțin 3 imagini poetice relevante. 

 

Profesorul va urmări: 

 prezentarea trăsăturilor principale ale poeziei Unei fete visătoare de Lucia Borza; - 10 p 

 capacitatea de a sintetiza trăsăturile generale ale textului liric: motivele, mesajul, tema; - 

10 p 

 surpinderea specificităților descrierii trăirilor tinerei fete - 10 p 

 susținerea opiniei formulate cu argumente și citate poetice adecvate; - 5 p 

 organizarea ideilor în scris; - 5 p 

 abilități de analiză și de argumentare; - 5 p 

 utilizarea limbii literare. - 5 p. 

 

2. Redactați o cerere de 25-30 de rânduri cu tema specificată mai jos. 

20 de puncte 

 

Vă numiți Maria Enescu/ Eugen Marinescu și sunteți elevă/elev a(l) Liceului „Nicolae 

Bălcescu” din orașul Giula. Doriți să vă înscrieți ca membru într-un grup de voluntari a căror 

organizație are ca scop ajutorarea persoanelor în vârstă și singure. 

 

 Redactați o cerere de 25-30 de rânduri către conducerea organizației în care vă 

prezentați, cereți înscrierea în asociație și faceți o scurtă informare în legătură cu motivele care 

vă determină să vă implicați în această muncă (nevoia de aprovizionare în vreme de pandemie 

a acestor persoane cu alimente și bunuri de consum zilnic). 

Respectați convențiile specifice genului; folosiți un vocabular adecvat scopului (oficial); 

respectați normele de exprimare corectă în limba română. 

 

Criterii de evaluare: 

 se vor evalua în mod special ideile proprii, originale; - 2 p 

 se va avea în vedere coerența textului și adecvarea exprimării (cuvintele și frazele îmbinate 

logic și coerente); - 4 p 

 textul cererii trebuie să fie bine organizat, închegat, cu o structură clară și unitară, -  

 4 p 

 elevul se folosește de conectori adecvați pentru realizarea unui text adecvat tipului de text 

cerut; - 3 p 

 se va ține cont de corectitudinea lexicală și gramaticală; - 5 p 

 se va aprecia folosirea corectă a convențiilor specifice genului. - 2 p 

 
 


