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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:  Se trec şi florile de toamnă, cele din urmă flori, şi-n casă 

Lângă oglinzile-obosite, o fată şubredă şi pală 

Preschimbă florile în vase, evlavios ca o vestală*. 
Mor florile mâhnite, toamna, în casa cui n-a fost mireasă... 

 
Înc-un mănunchi, şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! 

Dac-ar avea grai ca să spuie, oglinda câte n-ar mai spune: 
A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune 

Troienele de flori bogate, culese zilnic din grădină. 
 

Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă... 
Cum s-a trecut, şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme; 

Azi vasele-s împodobite cu triste flori de cizanteme: 
În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. 

 
Şi-mbrăţişaţi alături plângem, plângi blândă, candidă vestală, 
Din lacrimi liniştea sporeşte, ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. 
Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă 

S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. 

(Dimitrie Anghel, Crizanteme) 
*vestală, s.f. – preoteasă care întreţinea focul sacu în templul zeiţei Vesta 

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor candidă şi beteală.5 puncte 
2. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”.          5 puncte 
3. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.       10 puncte 
4. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, 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 interbelic 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).  


