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Román nyelv és irodalom OKTV 2009/2010 
 

Javítási útmutató 
 

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

1. Explicaţi titlul articolului şi prezentaţi-o în câteva cuvinte pe Roxana.      
     

4 puncte  
Titlul articolului „Am văzut toată Spania ca dansatoare” reflectă de fapt esenţa acestei 
poveşti frumoase despre cariera artistică a unei adolescente din Moldova.  
Ea, împreună cu ansamblul de dansuri româneşti din Castillon, a putut cutreiera toată 
Spania datorită talentului ei şi îndrumării părinţilor care au fost şi ei dansatori.    

 

      2. Explicaţi  sintagma dezvoltarea popoarelor.  
     

2 puncte  
 
Dezvoltarea popoarelor: evoluţia materială şi spirituală a unui popor spre o treaptă 
superioară. 
 
3. Ce înseamnă sintagma fără îndoială şi daţi câteva sinonime.   
           
         3 puncte 

  
desigur, neapărat,  
sinonime: fireşte, sigur, neîndoielnic, neîndoios, cu siguranţă 
 
4. Ce fel de părţi de vorbire se află în sintagma următoare?  
aceste creaţii artistice s-au dezvoltat       

            
          4 puncte 
  

aceste: adjectiv pronominal (exprimat prin pronume demonstrativ) care se acordă în 
gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl precedă; 

      creaţii: substantiv comun, genul feminin, numărul plural, nearticulat, cazul nominativ; 
      artistice: adjectiv şi se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl urmează; 
      s-au dezvoltat: verb, indicativ, timpul perfectul compus, diateza reflexivă, persoana 

III, numărul plural.     
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5. Stabiliţi cazul celor două pronume personale le-, -le din textul de mai 
jos.„Toate aceste creaţii artistice s-au dezvoltat în acelaşi timp cu dezvoltarea 
popoarelor,care le-au produs, reflectându-le talentul şi caracteristicile spirituale, şi 
păstrându-se până în zilele noastre.” 

2 puncte 
 

  
Le- (le-au produs): pronume personal, cazul acuzativ, se referă la sintagma „creaţii artistice” 
-le (reflectându-le):  pronume personal, cazul genitiv, se referă la sintagma „popoarelor”,  
( talentul şi carateristicile  lor)  
 
 

6. Ce a moştenit Roxana de la părinţii ei?   
                3 puncte  
 

Roxana a moştenit de la părinţi talentul şi hobby-ul de a interpreta dansuri populare. 
 
 
7. Ce au făcut părinţii Roxanei în privinţa dansului popular? 

          2 puncte 
 

Părinţii Roxanei, Andrei şi Ionela, foşti dansatori ai „Ansamblului Chindia” din Târgovişte, i-
au transmis fiicei lor dragostea pentru dans, iar tatăl este conducătorul ansamblului de dansuri 
din Spania.  
 
 
 

8. În România,  Roxana de ce nu a participat la toate repetiţiile?  
         

2 puncte 
 
 
 Roxana a pus pe primul plan învăţătura şi a nu a putut participa la toate repetiţiile din 
Mogoşeşti. 
 

9. Cum se simte Roxana în Spania în preajma grupului de dansatori români?  
   

          2 puncte 
 
 Roxana se simte o parte importantă a grupului de dansuri. 

 
10. Pentru dumneavoastră dansul popular ar putea însemna o cale de afirmare în 
societate sau nu? Aduceţi două argumente.  

     
          3 puncte 

a)Da, desigur, pentru că şi la noi există ansambluri de dansuri populare româneşti care 
participă la diferite concursuri, spectacole, mainfetsări culturale. 

 b) Repetiţiile, spectacolele ajută la educarea şi afirmarea personalităţii fiecăruia. 
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11. Ce rol au părinţii, în general, în afirmarea talentului copiilor lor?  

          3 puncte 
 
Familia, părinţii au un rol decisiv în orientarea copiilor, prin exemplul lor, (în cazul Roxanei, 
de pildă), sau prin alegerea justă a carierei viitoare a copiilor, pe baza cunoaşterii talentului, a 
capacităţii lor.   

 
Total: 30 de puncte 

 
II. COMPUNERE 
 
Alegeţi unul dintre subiectele de mai jos. 
 
 
1. Mihai Eminescu: Sara pe deal( 50 de puncte) 
 
 

Scrieţi o compunere pe baza fragmentului din poezia „Sara pe deal” de Mihai 
Eminescu, ceea ce exprimă relaţia între natură şi iubire în opera poetului. Natura 
exprimă eternitatea, durata în timp, iar iubirea oglindeşte existenţa umană efemeră. 
Exprimaţi-vă părerea despre legătura între „buciumul” exterior (natura prezentată 
în poezie) şi zbuciumul sufletesc (interior) al poetului. Analizaţi elementele cu care 
poetul creează acest tablou al înserării: cele ale descrierii (picturalul) şi cele care 
sugerează sunetele, sonorităţile (auditivul). Urmăriţi dorinţa de ascensiune de 
ridicare spre univers (deal-lună-stele) a poetului. Puteţi compara acest fragment cu 
versurile dintr-o altă poezie a lui M. Eminescu: „Peste vârfuri trece lună, / Codru-şi 
bate frunza lin, / Dintre ramuri de arin / Melancolic cornul sună.” (Peste vârfuri) 
 
„Sara pe deal buciumul sună cu jale, 
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale, 
Apele plâng, clar izvorând în fântâne; 
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine. 
 
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară, 
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 
Stelele nasc umezi pe bolta senină, 
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină. 

 
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, 
Streşine vechi casele-n lună ridică, 
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână, 
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.” 
 
......................................................... 
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Note lexicale 
 
efemer – de scurtă durată, trecător, vremelnic 
scapără – scot scântei, sclipesc, luminează 
nourii – norii 
despică – taie, desfac în mai multe bucăţi   
cumpăna – bârna de lemn cu ajutorul căreia se scoate, cu găleata, apă din fântână 

 
 

1. Se va urmări prezentarea corectă a secvenţelor poetice specifice descrierii înserării, 
temă specific romantic: 
– elemente vizuale:  

– peisajul rural: satul, turmele, apele, fântâni şi salcâm ce apare în mai multe 
poezii (principala figură de stil este enumeraţie gradată, sugerând voinţa de 
ridicare spre univers, astfel aceste elemente ale descrierii servesc pentru 
poetizarea spaţiului rural eminescian, cadru preferat al sentimentelor)   

  – cosmosul: nourii, luna, stelele (elemente ale ascensiunii) 
– elemente auditive: buciumul sună cu jale, apele plâng, clar izvorând, scârţâie în 
vânt; fluiere murmură-n stână. 

  
2. ... prezentarea relaţiei natură-iubire (ca expresie a lirismului subiectiv):  Ochii tăi 

mari caută-n frunza cea rară, Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină. 
 

3. ... Puteţi compara acest fragment cu versurile dintr-o altă poezie a lui M. Eminescu: 
„Peste vârfuri trece lună,/ Codru-şi bate frunza lin, / Dintre ramuri de arin/ 
Melancolic cornul sună.” (Peste vârfuri): cornul / buciumul (motive specifice la 
Eminescu) sugerează ideea de melancolie, de tristeţe a poetului din cauza dragostei 
neîmplinite.   

  
 
 
2. Critica societăţii în comediile lui Ion Luca Caragiale ( 50 de puncte) 
 
Scrieţi o compunere pe baza citatului de mai jos despre critica societăţii oglindită în 
comediile lui Ion Luca Caragiale. Analizaţi părerile  dramaturgului de renume mondial, 
Eugen Ionescu despre personajele lui Caragiale (care sunt degradate, corupte şi 
imbecile). În ce fel critică autorul societatea vremii sale, politicianismul, deformarea 
limbajului? După Ionescu atitudinea lui Caragiale este vădit excesivă, conştient 
exagerată pentru a demonstra  imbecilitatea personajelor sale şi a epocii în care a trăit. 
Are dreptate părintele teatrului absurd?    
 
„Eroii lui Caragiale sunt nebuni după politică. Sunt nişte cretini politicieni. În aşa măsură, 
încât şi-au deformat limbajul cel mai cotidian. Ziarele sunt hrana întregii populaţii: scrise de 
nişte idioţi, ele sunt citite de alţi idioţi. Deformarea limbajului, obsesia politică sunt atât de 
mari, încât toate actele vieţii se scaldă într-o bizară elocvenţă, alcătuită din expresii tot atât de 
sonore pe cât de minunat de improprii… Pornind de la oamenii vremii sale, Caragiale este un 
critic al oricărei societăţi. Ceea ce  îl particularizează este virulenţa excepţională a criticii sale. 
Într-adevăr, omenirea, aşa cum ne e înfăţişată de acest autor, pare a nu merita să existe. 
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Personajele sale sunt nişte exemplare umane în aşa măsură degradate, încât nu se lasă nici o 
speranţă (...) aceste personaje cu conştiinţa uimitor de liniştită sunt cele mai josnice din 
literatura universală…"   (Eugen Ionescu: Portretul lui Caragiale. 1852-1912)    
 
Note lexicale 
 
virulenţă – distrugător, de mare violenţă 
politicianism  – activitate politică pentru realizarea intereselor personale   
imbecilitate – prostie    
impropriu – care nu este portivit, corect, necorespunzător 
elocvenţă – arta de a vorbi convingător 
 
1. Se va urmări prezentarea corectă şi la obiect a analizei lui Eugen Ionescu privitoare la 
critica societăţii oglindită în piesele lui Caragiale.   
2. Se va aprecia modul în care elevii reuşesc să înţeleagă cauzele degradării personajelor 
caragialeşti (de pildă: dezvoltarea socială anormală în comparaţie cu societăţile de tip 
occidental; dominaţia turcească de cinci sute de ani, lipsa burgheziei, corupţia de proporţii 
uriaşe în viaţa politică şi economică etc).        
3. Se va observa felul folosirii neologismelor din text.    
 
III. CERERE (20 de puncte) 
 
Scrieţi o cerere adresată directorului Teatrului Naţional din Timişoara pentru a găzdui 
spectacolul cu piesa „Chiriţa în provincie” de Vasile Alecsandri, interpretată de elevii 
Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula. Trebuie să-l convingeţi pe directorul acestui teatru 
că piesa respectivă a avut un succes deosebit în Ungaria şi publicul din Timişoara, cu 
siguranţă, va urmări cu interes spectacolul elevilor din oraşul Jula.    
      
Urmaţi structura următoare: 
 
1. Formula de adresare (funcţia, se va scrie în poziţie centrală) 
2. Calitatea celui care scrie (statutul social: elev, purtător de cuvânt al formaţiei de teatru din 
liceul din Jula) şi adresa 
3. Obiectul scrisorii (obţinerea aprobării prezentării piesei lui Vasile Alecsandri); atenţie la 
formule: vă rog, solicit, să aprobaţi etc. Prezentaţi argumente ca formaţia de teatru din liceul 
dumneavoastră este foarte bună.   
4. Formula de încheiere (cu stimă, cu respect) 
5. Locul şi data 
6. Semnătura 
7. Dimensiunea 1-2 pagini 
 
Stilul cererii este oficial cu formulări clare şi precise. 
 
La evaluare se va ţine cont de gradul de conformitate cu elementele cererii; de redactarea 
textului în conformitate cu tema, destinatarul, genul şi mesajul cerut; structura textului 
funcţional trebuie să fie coerentă; se vor respectarea dimensiunile fixate. 
 
 


