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CLASA a X-a  
 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

♦ Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 
 

„Eram aşa de obosit 
şi sufeream. 
Eu cred că sufeream de prea mult suflet. 
Pe dealuri zorile îşi deschideau pleoapele 
şi ochii inrosiţi de neodihnă. 
 

.................................................................. 
 

Şi-n dimineaţa aceea fără somn 
cum colindam cu paşi de plumb 
într-un ungher ascuns am dat de-un legăn. 
 

..................................................................... 
 

L-am privit cu gândul larg deschis. 
era leagănul, 
în care-o mână-mbătrânită azi de soarta mea 
mi-a legănat 
întâiul somn şi poate-ntâiul vis. 
 

Cu degetele amintirii 
mi-am pipăit 
încet, 
încet, 
trecutul ca un orb 
şi fără să-nţeleg de ce 
m-am prăbuşit 
şi-n hohote 
am început să plâng deasupra leagănului meu.” 

(Lucian Blaga – Leagănul) 
 

10 p 1. Scrie ideea poetică a acestor versuri. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

5 p 2. Explică, în două rânduri,  sintagma „ sufeream de prea mult suflet”. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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10 p 3. a) Identifică, în text, două cuvinte folosite cu sens figurat. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
b) Redactează două enunţuri cu sensul propriu al cuvintelor identificate. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 4. Explică, în două enunţuri, valoarea simbolică a cuvântului „leagăn”. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 5. Comentează, pe rândurile de mai jos, rolul repetiţiei adverbelor „încet, încet” 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 6. Demonstrează prin două enunţuri polisemia verbului „a (se) ţine”. 

..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 7. Transcrie din text două cuvinte derivate cu prefix. 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 8. Demonstrează prin două enunţuri omonimia cuvântului „somn”. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

5 p 9. Scrie câte un sinonim neologic pentru puvintele: zgârcit, a contura, siguranţă, simultan, molipsitor. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 10. Găseşte, în text, doi termeni din câmpul semantic al cuvântului „timpul”. 
..................................................................................................................................................................... 
 

4 p 11. Subliniază, în enunţurile de mai jos, varianta corectă: 
a) Suntem mulţumiţi în ceea ce privesc/priveşte rezultatele analizelor medicale. 
b) Mergând cu tramvaiul priveşte adesea prin/pe fereastră. 
c) Mi-ar plăcea/place să vedem împreună spectacolul. 
d) Revista şcolii va apărea/va apare în semestrul al doilea 
 

 

   Atenţie! Subiectele 12 şi 13 se rezolvă pe o foaie de hârtie separată. 
 

10 p 12. Citeşte cele două texte de mai jos. Precizează stilurile funcţionale cărora le aparţin, notând cel puţin două particularităţi 
pentru fiecare stil. 
a) „Priveam fără de ţintă-n sus 
     Într-o sălbatică splendoare 
     Vedeam Ceahlăul la apus, 
     Departe-n zări albastre dus, 
     Un uriaş cu fruntea-n soare, 
     De pază ţării noastre pus.” 

George Coşbuc – Vara 

b) Grupa centrală (Carpaţii Moldo-Transilvăneni) este cea mai întinsă, 
ajungând în sud până la Depresiunea Braşov şi Pasul Oituz. Se disting patru 
subgrupe: 
- în est se înşiră de la nord la sud munţi şi culmi aproape paralele, bine 
împădurite, cu înălţimi sub 1650 m. Pe stânga Bistriţei se află Munţii 
Stânişoarei, iar pe dreapta Munţii Ceahlău (1907), cu un platou, abrupturi şi 
numeroase turnuri de zeci de metri înălţime, etc. 
 

 

  

20 p 13. Prezintă, într-un text de o pagină, portretul unui personaj literar dintr-o operă epică studiată în clasa a IX-a. 
Pentru realizarea acestei compuneri vei avea în vedere:  
- încadrarea personajului în opera epică studiată;  
- opinii personale asupra felului în care personajul a influenţat formarea personalităţii tale; 
- prezentarea succintă a operei; 
- definirea personajului prin raportare la contextul operei, la relaţia cu celelalte personaje; 
- evidenţierea a cel puţin două trăsături ale personajului ales, argumentate ce secvenţele narative; 
- ilustrarea procedeelor de caracterizare a personajului prin referire la text (secvenţe narative sau citate comentate); 
- rolul personajului în acţiunea operei. 

 
 

                            Total punctaj maxim 100 puncte. 


