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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:  Vino să vezi! În târzia bogata căldură 
închis între ziduri cine-ar mai sta? 

Precum a mai fost, până-n cealaltă zare 
încă o dată tărâmul să crească ar vrea. 

Şi-n unghi săgetat 
pământu-şi trimite cocorii 

spre cercul cel mare. 
Lumina ce largă e! 
Albastrul ce crud! 

Unei noi creşteri, văratice-n toamnă, se pare 
c-am fi hărăziţi şi aleşi. 
Şi-o clipă ne e-ngăduit 

bănuitului Sud 
să-i trimitem un gând fără greş. 

Între frunza ce cade 
şi ramura goală 

moartea se circumscrie 
c-un gest de extatică boală. 

Un joc îngânând cu lemnoasele membre 
sună târziul, nebunul, caldul Septembre. 

(Lucian Blaga, Zi de septemvrie) 
1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.        5 puncte 
2. Precizează tema poeziei.             5 puncte 
3. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua.                                                             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): 

Scrie un eseu de 400-500 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj 

dintr-un roman obiectiv/subiectiv studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele 

repere: 

- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului 

ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, 

perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); 

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la 

conflictul/conflictele textului narativ studiat; 

- relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe 

narative/situaţii semnificative sau prin citate comentate; 

- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema 

textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să respecte limita de 

spațiu indicată. 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 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 puncte; utilizarea 

limbii literare – 3 puncte; ortografia - 3 puncte; punctuaţia - 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea 

- 2 puncte; încadrarea în limitele de spaţiu indicate - 1 puncte).  


