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PROBA SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

        Varianta 1 
•Toate subiectele sunt obligatorii.  
•Se acordă zece puncte din oficiu. 
•Timpul de lucru este de 180 de minute. 
 

SUBIECTUL I          (40 de puncte) 
 

Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare variantei de răspuns pe care o consideri corectă. 
 
1. Sunt corect scrise următoarele forme reverențioase: 
a) Preasființia ta, Cuvioșia Voastră, Majestatea Sa; 
b) Preasfințiia ta, Cuvioșia voastră, Maiestatea Sa; 
c) Preasfinția Ta, Cuvioșia Voastră, Majestatea Sa; 
d) Preasfințiia Ta, Cuvioșia Voastră, Maiestatea sa. 
 
2. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
a) succesuri, ecleruri, cheli, coloneli; 
b) succesuri, eclere, chei, coloneli; 
c) succese, ecleruri, chei, colonei; 
d) succese, eclere, chei, colonei. 
 
3. Sunt corecte următoarele forme: 
a) mass-mediei, pieței, cerii, ninsorii; 
b) masei-media, pieții, cerii, ninsoarei; 
c) mass-mediei, pieței, cearei, ninsorii; 
d) masei-media, pieții, cearei, ninsoarei. 
 
4. Este corectă forma verbală: 
a) Nu te du!; 
b) Nu fă!; 
c) Nu fi!; 
d) Taceți! 
 
5. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
a) radio-ul; linkuri; weekend-uri; 
b) radio-ul; link-uri; emailuri; 
c) radioul; showul; weekenduri; 
d) radioul; show-ul; e-mailuri. 
 
6. Sinonimul cuvântului egocentrism este: 
a) echitate; 
b) egalitate;  
c) egotism; 
d) emancipare. 
 
7. Sinonimul cuvântului delațiune este: 
a) alocuțiune; 
b) delăsare; 
c) denunțare; 
d) furt. 
 
8. Adjectivul peren denumește: 
a) ceea ce are caracter efemer, perisabil; 
b) ceea ce are caracter stabil,durabil; 
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c) o însușire a perelor; 
d) un tip de educație. 
 
9. Sensul cuvântului digresiune este: 
a) abatere;  
b) degresare; 
c) divergență; 
d) neînțelegere. 
 
10. Este corect folosit cuvântul exhaustiv în contextul: 
a) comportament exhaustiv; 
b) discuție exhaustivă; 
c) donație exhaustivă; 
d) priveliște exhaustivă. 
 
11. Antonimele cuvântului succint sunt: 
a) amănunțit, detaliat; 
b) prefăcut, viclean; 
c) rapid, fulgerător; 
d) similar, asemănător. 
 
12. Este corect realizat acordul în enunțul: 
a) Ea înseși m-a rugat să vin. 
b) Tu însuți îți dorești să ajungi învățătoare. 
c) Înseși prietenele tale m-au invitat. 
d) Însăși Mirel m-a ajutat în momentele dificile. 
 
13. Sunt corecte toate sintagmele din seria: 
a) oamenii aceea, fata aceia, aceleeași fete; 
b) aceeași fată, aceiași băieți, fetei aceleia; 
c) aceiași oameni, fetei aceia, aceleeași fete; 
d) aceiași fată, fetei aceea, băiatului acela. 
 
14. Fie enunțurile: ▪L-au ales ales ca și coordonator al echipei. ▪Andrei, ca și Ilinca, preferă a doua 
variantă. ▪Este posibil ca și el să aibă o soluție. Gruparea „ca și” este folosită corect: 
a) în primele două enunțuri; 
b) în ultimele două enunțuri; 
c) în toate cele trei enunțuri; 
d) în niciunul dintre enunțuri. 
 
15. Se dau următoarele structuri: ▪element superfluu; ▪s-a exprimat lapidar; ▪panaceu universal; ▪și-a 
adus aportul; ▪deontologie profesională. Sunt pleonasme: 
a) primele două; 
b) primele trei;  
c) ultimele două;  
d) ultimele trei. 
 
16. Se dau enunțurile: ▪Anca a făcut toate temele, iar prietena ei, nimic. ▪Băiete, nu mai minți! 
▪Crezi, ori nu crezi? Virgula este folosită corect: 
a) numai în primul enunț; 
b) numai în primul și în al doilea enunț; 
c) în niciunul dintre enunțuri; 
d) în toate enunțurile. 
 
17. Este corect enunțul: 
a) Aceasta este singura deferență dintre noi. 
b) Ea are un summum de calități. 
c) El a intervenit inopinat în discuție. 
d) Maria a urmat un tratament vindicativ. 
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18. Se dă enunțul: Metodologia va prevede ca activitățile să se desfășoare în perioada 3 și 9 august 
și să fie organizate la nivelul fiecărei localități și a fiecărei echipe înscrisă în proiect, durata unei 
activități fiind de maxim două ore. Enunțul dat conține: 
a) trei greșeli; 
b) patru greșeli; 
c) cinci greșeli; 
d) șase greșeli. 
 
19. Enunțul Nu va mai apare nimic nou până în august, pentru că nici unul, nici celălalt nu a anunțat 
o schimbare conține: 
a) o greșeală; 
b) două greșeli; 
c) trei greșeli; 
d) nicio greșeală. 
 
20. Enunțul În ultimile ore ale celei de-a treia zi au venit pe lume destui de mulți noi-născuți conține: 
a) două greșeli; 
b) trei greșeli; 
c) patru greșeli; 
d) nicio greșeală. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea         (20 de puncte) 
Citește fragmentul de mai jos. 
 

 Am intrat în a șasea lună a călătoriei și se împlinesc o sută patru zile de când am părăsit 
ultima oară un țărm locuit de oameni. Am zărit uneori, în acest răstimp cât o viață, coasta Africii, am 
simțit praful adus de vânt din Sahara, am întâlnit apa mâloasă a Senegalului, dar o sută patru zile, 
etapă de navigație ca pe vremea când s-au descoperit cele șapte mări ale lumii, am fost numai noi 
și oceanul. Diseară, la Gibraltar, vom întâlni din nou uscatul și oamenii... […] 
 A fost furtună aproape tot drumul, cu vântul numai din prova: și în Mediterana, și în Egee, și în 
Marea Neagră. Sub nori grei ca de toamnă, ceva paralel cu vântul m-a împins tot timpul în urmă. 
Știu ce; e scris în ultima pagină de jurnal, în Atlantic, pe care îndată o voi transcrie. 
 Dar mai întâi am să amintesc dimineața când am ajuns în fața Sulinei, în a o sută șaizeci și 
șaptea zi împlinită de la plecare. […] Privind pe hublouri, în așteptarea pilotinei, am întrebat pe 
cineva aflat alături, un prieten, care de o oră stătea ca și mine, împietrit, palid, cu ochii asupra 
țărmului: 
 — Ai merge, dacă ar trebui să ne întoarcem chiar acum și să plecăm într-o nouă călătorie? 
 Mi-a răspuns gâtuit și stins, cum și-ar fi dat ultima răsuflare: 
 — Nu! 
 Și a rămas cu ochii spre țărm, mai împietrit, mai palid. […] 
 Întrebarea de mai înainte nu se adresa decât din greșeală prietenului de lângă mine; rostită cu 
glas tare, era o cruzime. În intenție, mi-o adresam mie. Iar eu, gândindu-mă la plecare, mi-am 
răspuns: 
 — Nu azi; mâine! 

Radu Tudoran, Al optzeci și doilea 
 

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă o călătorie este sau 
nu o formă de cunoaștere, raportându-te atât la fragmentul extras din textul Al optzeci și doilea 
de Radu Tudoran, cât și la experiența personală sau culturală. 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea 
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  
  14 punc  
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea, numărul minim de 
cuvinte.  6 punc  
În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al III-lea  (30 de punct  
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui 
personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu 
 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 
– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate; 
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ, 
semnificative pentru construcția personajului ales (acțiune, conflict, modalități de caracterizare, 
relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre 
stilistice, limbaj etc.). 
 
Notă 
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conținutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință/reper). 
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, 
lizibilitatea – 1 punct). 
 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 
și să dezvolte subiectul propus. 
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