
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 

 
REZOLVARE 
I. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 
 
 
La evaluare se va ţine cont de calitatea înţelegerii textului, a interpretării şi a respectării 
regurilor, precum şi de corectitudinea răspunsurilor.   

 
1. Explicaţi  cuvântul lungmetraj? 
          2 puncte  
 
Lungmetraj este un film a cărui durată depăşeşte o oră.   
 
 
 
2. Stabiliţi partea de vorbire pentru fiecare cuvânt şi explicaţi acordurile din  sintagma 
următoare:  
marile ecrane ale lumii.         
          4 puncte 
Marile – adjectiv, se acordă cu substantivul ecrane 
Ecrane – substantiv, neutru, numărul plural, nearticulat 
Ale – articol genitival şi exprimă cazul genitiv (ale lumii) şi se acordă cu ecrane 
Lumii – substantiv, feminin, singular, cazul genitiv, articulat 
 
 
3. Explicaţi diateza verbului din sintagma de mai jos: 
a-şi găsi mama  

  2 puncte 
a-şi găsi – diateza reflexivă exprimată cu forma de dativ 
a pronumelui. 
 
 
 
            
4. Ce este „Delta” de care se vorbeşte în text?   
                2 puncte  
Filmul „Delta” est un film al lui Cornel Mândruţău  din Ungaria care a rulat pe marile ecrane 
ale lumii şi a fost apreciat unanim de critica de specialitate.  
 
 
 
5. Despre ce origine se aminteşte în text şi regizorul cu cine era înrudit? 
          

2 puncte 
 
Regizorul este de origine română şi nepot al regretatului preot ortodox din Jaca. 
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6. Cum apare Dunărea în acest film? 
          3 puncte 
 
Dunărea nu este numai un decor, ci întreaga scenă a unei drame, care se desfăşoară la capătul 
cursului fluviului, acolo unde apele Dunării se varsă în Marea Neagră.  
 
 
 
7. Cine este şi cum arată tânărul care se reîntoarce în Deltă?   
          3 puncte 
Tânărul se instalează nu departe de sat, în cabana tatălui său de la marginea fluviului, unde îşi 
construieşte o cabană din lemn. El este consideat de comunitate un străin.   
Este neras, trăieşte dezordonat el revine pentru a-şi găsi mama care munceşte cu fiica ei şi 
lucrează într-o cârciumă.  
 
 
8. Unde începe drama în acest film? 
Sora tânărului este agresată de tatăl vitreg, iar fata se va alătura fratelui cu care trăieşte o 
frumoasă poveste de dragoste.    
     
          3 puncte 
9. De ce va pieri străinul?  
Străinul va pieri, deoarece această lume închisă, refractară la orice schimbare, nu suportă ca 
un om să trăiască liber, împotriva regulilor obişnuite.  
          3 puncte   
 
10. Prezentaţi-l pe actorul care interpretează rolul tânărului 
 
          3 puncte 
Felix Lajko, ungur din Serbia interpretează şi rolul principal. El este muzician mai cunoscut 
pentru talentele sale de violonist decât pentru cele actoriceşti, joacă pentru prima dată pe 
marile ecrane după ce actorul principal, Bertók Lajos, a decedat. 

 
 
11. Filmul „Delta” are legături cu două drame importante ale dramatrugiei universale, 
explicaţi această afirmaţie.  
          3 puncte 
Filmul „Delta” are un scenariu reinterpretează  operele „Hamlet” de Shakespeare şi „Electra” 
de Euripide, pentru că drama celor doi seamănă cu tragismul eroilor din cele două drame 
amintite.  

 
 30 de puncte 

 


