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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.   

Ancuţa Vîjan, cea mai frumoasă argeşeancă în costum popular 

Adolescenta din Boteni (Judeţul Argeş), una dintre cele mai bune eleve ale Colegiului 
Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti şi ale Şcolii Populare de Arte Piteşti a fost desemnată, la 
ediţia din acest an a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, drept  cea mai frumoasă argeşeancă 
în costum popular. 

Ancuţa este o fată nu doar deşteaptă, ci şi frumoasă foc. Au recunoscut-o  oficialităţile 
judeţene şi juriul concursului ,,Cea mai frumoasă  argeşeancă şi  cel mai frumos argeşean în 
costum popular”, organizat la finalul  Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului.  Totul s-a derulat 
atât de repede pentru Ancuţa încât nici nu şi-a dat seama când s-a trezit câştigătoarea titlului. 

„Ştiam că se va ţine concursul,  dar nu ştiam când. M-aşteptam  să fie undeva,  în ultimul 
weekend din vacanţă, dar s-a ţinut cu o săptămână mai devreme, iar eu am aflat asta în seara 
de dinaintea evenimentului. Eram la o nuntă. La 5 dimineaţa mă culcam, iar trei ore mai târziu 
plecam spre Piteşti”, povesteşte Ancuţa care participase şi în urmă cu un an la acelaşi concurs  
şi câştigase locul doi.  De data aceasta, totul  i s-a părut floare la ureche. 

„Au fost trei probe: una  de prezentare a noastră, a concurenţilor, o alta de prezentare a unei 
piese a costumului popular, proba care mie mi-a plăcut cel mai mult, mai ales că purtam un 
costum cu adevărat frumos, şi ultima, de cultură generală. N-a fost greu deloc!”, spune 
câştigătoarea,  care mărturiseşte că iubeşte atât de mult portul popular încât şi-ar dori ca în 
fiecare zi să fie sărbătoare ca să-l poată  îmbrăca. N-o spune aşa, doar de impresie, ci cu o 
sinceritate ce i se citeşte pe chipul senin şi din bucuria pe care o degajă atunci când păşeşte cu 
mândrie în straiele populare.  

Cei care iubesc muzica şi dansurile populare o ştiu deja pe Ancuţa care a mai urcat pe scenele 
concursurilor  şi spectacolelor folclorice. Elevă a Şcolii Populare de Arte – secţia canto 
popular, adolescenta este dansatoare în ansamblul folcloric „Argeşelul de la Boteni” unde s-a 
remarcat şi ca solistă de muzică populară.  Cântă de la 11 ani pentru că-i place tare mult 
muzica populară, iar dansul este o moştenire de familia ei. Şi bunicii din partea mamei şi cei 
din parte tatălui au dansat şi au încurajat-o şi pe ea s-o facă.  

Ancuţa este şi o elevă eminentă. Urmează filologia la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” şi 
este premiantă. I-ar fi plăcut să facă matematică-informatică şi, deşi media de 9.80 i-ar fi 
permis alegerea oricărui profil, a optat cu gândul că va trebui să facă faţă nu numai liceului ci 
şi Şcolii Populare de Arte. 
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1. Scrierea de faţă este un text ficţional (literar) sau nonficţional (nonliteral)? 
Argumentaţi-vă părerea.  

         3 puncte 

Scrierea de faţă este un  text nonficţional, nonliteral pentru că este un articol de ziar şi se 
referă la un eveniment din viaţa cotidiană. Astfel este vorba de un text jurnalistic. 

 

2. În ce parte a României se află Judeţul Argeş? 

         1 punct 

În sudul/sud-estul ţării. 

 

3. Unde izvorăşte râul Argeş şi unde se revarsă?      
         3 puncte 

Argeşul izvorăşte din Munţii Făgăraş şi se revarsă în Dunăre.  

 

4. Ce fel de titlu a câştigat Ancuţa Vîjan?     

         2 puncte 

A. V. a câştigat titlul de ,,Cea mai frumoasă  argeşeancă şi  cel mai frumos argeşean în costum 
popular”. 

 

5. Prezentaţi cele trei probe ale concursului. 

         3 puncte 

– prezentarea concurenţilor;  

–prezentarea unei piese a costumului popular;  

–şi un concurs de cultură generală.  
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6. Când a aflat Ancuţa Vîjan data exactă a acestui eveniment 

         1 punct 

A aflat în seara de dinaintea evenimentului data exactă.  

(Era la o nuntă şi s-a culcat la ora 5 dimineaţa, iar cu trei ore mai târziu a plecat spre Piteşti, la 
concurs.)  

7. Care sunt şcolile la care umblă Ancuţa Vîjan?  La ce secţie?    
         4 puncte 

Ancuţa Vîjan umblă la două şcoli: 

La Colegiul Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti, secţia filologie şi este premiantă  

şi la Şcoala Populară de Arte din Piteşti, secţia canto popular, dar este dansatoare în 
ansamblul folcloric şi este solistă de muzică populară 

 

 8. Faceţi un portret al acestei adolescente.      
         5 puncte 

A. V. este una dintre cele mai bune eleve ale Colegiului Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti 
şi ale Şcolii Populare de Arte Piteşti; 

o fată nu doar deşteaptă ci şi foarte frumoasă; 

iubeşte atât de mult portul popular încât şi-ar dori ca în fiecare zi să fie sărbătoare ca să-l 
poată  îmbrăca; 

o elevă eminentă; 

e o fată sinceră, modestă şi de o simplitate încântătoare. 

 

9. Explicaţi sintagmele următoare:  

         3 puncte 

i s-a părut floare la ureche: uşor de rezolvat, lucru de puţină importanţă   

păşeşte cu mândrie: păşeşte cu satisfacţie, cu bucurie, cu încredere 

straie populare:  costume tradiţionale (haine, îmbrăcăminte)  
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10. Puneţi verbele din propoziţia de mai jos la perfectul compus (a) şi la mai mult ca 
perfect (b).  

2 puncte 

Cântă de la 11 ani pentru că-i place tare mult muzica populară, iar dansul este o moştenire 
de familia ei.  

 

(a)          

A cântat de la 11 ani pentru că i-a plăcut tare mult muzica populară, iar dansul a fost o 
moştenire de familia ei.  

(b)  

Cântase de la 11 ani pentru că îi plăcuse tare mult muzica populară, iar dansul fusese o 
moştenire de familia ei.  

11. Construiţi o propoziţie cu ajutorul următoarelor cuvinte: 

         3 puncte 

sărbători, muzică populară, dansuri, ansamblu, liceu 

De sărbărtorile de Anul Nou, ansamblul de muzică populară şi de dansuri al liceului nostru a 
prezentat un spectacol. 

          30 de puncte 

Se va cere din partea elevului înţelegerea corectă a textului, respectarea concordanţei 
dintre întrebare şi răspuns, felul de a organiza ideile în funcţie de context, respectarea 
normelor limbii. 

  
II. PRODUCEREA TEXTULUI 
 
1.  Alegeţi unul dintre cele dou subiecte de mai jos. 
 
a). Lucia Borza: Unei fete visătoare      

 
b) Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu  
 
 
La cele două subiecte de compunere se vor urmări abilităţile de analiză şi de 
interpretare ale elevilor, abordarea corectă a problemelor de structură (la poezie un 
plan mitologic şi un plan real; la subiectul doi se cere identificarea corectă a subiectului 
analizei) şi de compoziţie (prezenţa diverselor secvenţe ale textelor, funcţia şi importanţa 
lor).  
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Se va urmări la fel buna relaţie între idee şi argument, precum şi abilitatea de a formula 
judecăţi de valoare. Se va cere argumentarea corectă a ideilor şi a legăturilor între ele.  
Se va aprecia îndeosebi nivelul cunoştinţelor de limbă, respectarea normelor limbii. Se 
va avea în vedere caracterul individual al reflecţiei, bogăţia lexicală.   
Se recomandă ca eseul (compunerea) să se încadreze într-o pagină şi jumătate sau în 
două pagini. 
        (50 de puncte) 
 
2. .Cerere 
 
La cerere se vor urmări abilităţile de formulare a caracterului scrisorii, a stilului non-
artistic. Se va cere ca elevul să folosească expresii caracterizate prin formule şi 
construcţii fixe, formulele de adresare să fie corecte. Se va aprecia felul în care elevii au 
înţeles obiectul solicitării, motivul cererii, locul şi data, forumlele de încheiere.  
Se va cere ca elevii să cunoască stilul comunicării în domeniul relaţiilor oficiale, în 
administraţie, ceea se caracterizează prin obiectivitate şi este lipsit de expresivitate.   
Se va urmări la fel buna relaţie între idee şi argument. Se va cere argumentarea corectă 
a cererii şi se va aprecia îndeosebi nivelul cunoştinţelor de limbă. Se va avea în vedere 
bogăţia lexicală.   
Se recomandă ca cerera să se încadreze într-o pagină. 
 
        (20 de puncte) 


