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PROF. SILVIA CHIFAN
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
TEST SUMATIV
Subiectul I
Citește următorul fragment:

(50 de puncte)

,,[…] De ce oamenilor le place, de atâta amar de vreme, să spună, să scrie, să asculte sau să
citească povești scornite nu e clar nici până azi. S-a spus că ar fi înrudite cu istoria și că sunt, în
felul lor, mai adevărate decât aceasta, dat fiind că relatările istorice sunt constrânse să se
mărginească la ce s-a întâmplat, în timp ce o poveste bine ticluită istorisește ce ar trebui să se
întâmple, sub semnul necesarului și al verosimilului. S-a spus despre unele dintre ele că, prin
mila și teama pe care ni le stârnesc, ne purifică de propriile emoții. S-a spus că ne readuc la
condiția noastră primară, refăcând ,,strigătul originar” omenescului din noi. Că ne dezbară de
egoismul în care ne îngroapă viața de zi cu zi. Că ne ajută să dăm sens lumii în care trăim. Că ne
oferă un spațiu de simulare, ca cel în care se antrenează astronauții, în care să ne putem exersa
liber capacitatea de a ne trăi propriile existențe. Că hrănesc una dintre aplecările noastre native
definitorii, curiozitatea. Că ne îndrumă spre o înțelegere deliberativă a lumii, ridicându-ne
deasupra banalitatăţilor și a locurilor comune. Că ne pun la dispoziție un rezervor inepuizabil
de alternative pentru ideile și credințele noastre, atunci când valabilitatea acestora începe să se
erodeze. Că ne țin treze imaginația și creativitatea, de care avem în permanent nevoie. Că ne
ajută să visăm. Că ne deschid căi neașteptate cunoașterii de sine. Că ne fac mai înțelegători și
mai toleranți față de ceilalți. S-a spus cam totul pe tema asta și încă pare a fi insuficient.
Onest ar fi să mărturisim că nu știm exact de ce e importantă lectura scrierilor literare, în
formarea unui elev. Dar că știm, din experiență – a noastră, a celor de dinaintea noastră – că ea
are efecte profunde și de durată. Restul e o largă enumerare. O poveste, la rândul ei.
Dacă aș fi pus în situația de a-i explica unui tânăr de 15-20 de ani de ce e bine să
citească, probabil primul lucru pe care i l-aș spune este că mai târziu va fi prea târziu. Nu e un
răspuns foarte convingător, dar e cel puțin cu certitudine adevărat.
E ca atunci când îți faci o casă. Nu toți ne dorim palate, dar vrem cu toții o locuință în
care să nu ne frecăm umerii de pereți, atunci când ne mișcăm. Citim ca să ne facem locul în care
să putem locui.”
(Liviu Papadima, De ce (să) citim?, în Dilema Veche)
A.Scrie răspunsul la fiecare dintre umătoarele cerințe cu privire la text:
1. Menționeză sensul din text al structurii de atâta amar de vreme.
6 puncte
2. Indică domeniul cu care a fost asociată literatura, așa cum reiese din text.
6 puncte
3. Explică, folosind informațiile din textul dat, de ce ar fi fost dificil pentru autor să ofere unui
tânăr argumente în favoarea lecturii scrierilor literare.
6 puncte
4. Precizează, pe baza textului, două valori morale pe care le dezvoltă lectura scrierilor literare.
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5. Precizează, în 30-50 de cuvinte, semnificația ultimului paragraf.
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6 puncte

B.Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă lectura operelor literare
poate sau nu poate să ne apropie de noi înșine, raportându-te atât la textul citat, cât și la
experiența ta culturală. În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea tezei/problematicii puse în discuție;
- menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică;
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate;
- formularea unei concluzii pertinente;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.
Subiectul al II-lea
(10 puncte)
Prezintă în minim 50 de cuvinte perspectiva narativă utilizată în fragmentul următor:
”Naica Floare n-are vreme. Cuptorul este ars și plăcinta nu e încă întinsă. Multă grabă
nu-i prea bună: Marta ar fi trebuit să mai aștepte cu cuptorul. Ea însă umblă cu gândul tot pe la
cei din casă; abia apucă să se vadă și ea la masă cu scărmănătorii de pene. Sunt prea veseli: îi
aude râzând în casă. Bujor spune minciuni; trei zile și trei nopți el nu ar sfârși. Când n-o știe de
la altul, o scornește de la sine. Și apoi mai este bun la clacă și pentru că nu se mânie când Ileana
îi face câte o glumă, iar Ileana bucuros îi face câte una. Așa-i asta între tineri.
În vreme ce naica Floare întinde plăcinta și tinerii petrec vesel împrejurul mesei,
stăpânul casei, badea Mitru, șade pe prispă, în umbra celor de la masă. Ca totdeauna, pipa îi
este în gură, dar de mult a uitat că nu arde. Simte că-i lipsește ceva, ce însă anume nu știe. Tot
așa de puțin știe de veselia celor din casă. Simte că singur nu este; mai departe nu-și bate capul.
Veselia lor nu-l supără, dar nici nu îl înveselește. Scoate pipa din gură, cască o dată, se întinde,
apoi, pentru ca să facă și el ceva, ia un pumn de pene și începe a le număra aruncându-le jos una
câte una.
Un nou hohot îl trezește și pe el din astă nepăsare.
Ileana a făcut o cunună de pene cu coada dindărăt și a pus-o pe nesimțite în capul lui
Bujor. Bujor a simțit, dar se face a nu fi simțit, fiindcă-i place să vadă pe Ileana râzând. Toți râd
cu hohot, râde mai ales Ileana. Bujor stă cu cununa pe cap, făcându-se a nu ști de ce râd ceilalți.
Îi șade foarte poznaș. Marta deschide ușa: acuma râde și ea. Ileana însă, văzându-i pe toți așa
râzând de Bujor, însăși se oprește din râs, face o față ca și când ar fi răsturnat oala la foc”
(Ioan Slavici- La crucea din sat)
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii
literare –1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a
unui personaj dintr-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
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– prezentarea statutului social, psihologic,
moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;
– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ,
semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici
narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).
Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/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; punctuaţia – 2
puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

