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Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.  

Subiectul I          (30 de puncte): 

Citește cu atenție textul: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire 

Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; 

El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori 

C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. 

 

Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, 

Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, 

El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 

Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. 

 

Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, 

Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, 

Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, 

Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. 

 

Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare 

Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. 

O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu 

Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! 

(Vasile Alecsandri, Gerul) 

1. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii.       5 puncte 

2. Precizează rolul cratimei din secvența Să ne-aducă viu aminte.                 5 puncte 

3. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.    10 puncte 

4. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre 

ideea poetică şi mijloacele artistice.                   10 puncte 

 

Subiectul al II-lea             (60 de puncte): 

Redactează un eseu de 300-400 de cuvinte în care să prezinţi modul original în care o temă 

literară studiată în clasa a IX –a se concretizează într-o creaţie literară (epică, lirică sau 

dramatică) studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

- prezentarea modului specific de valorificare a temei în opera literară aleasă;          (10p.)  

- prezentarea structurilor prin care se dezvoltă tema în opera aleasă cuo  secvență/citat 

semnificativ;                          (10p.)  

- ilustrarea cu exemple/citate semnificative a două concepte operaționale potrivite opere literare 

alese (de exemplu, indici temporali și spatiali, titlu, motiv, conflict, narator, eul liric, indicații 

scenice, persoanj, elemente de expresivitate a limbajului, moduri de expunere etc);       (10p.)  

- susţinerea argumentată a unui punct de vedere personal privind mesajul generat, în opera 

studiată, de tema prezentată.                (10p.)  

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei 

primi 40 de puncte . Pentru redactarea eseului vei primi 20 de puncte ( organizarea ideilor în scris – 4 

p.; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 p.; utilizarea limbii literare – 3 p.; ortografia - 3 p.; 

punctuaţia - 3 p.; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 2 p.; încadrarea în limitele de spaţiu indicate - 1 p.). 


