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CLASA a X-a  
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
  Timpul efectiv de lucru este de 180 de minute.  
 
Subiectul I (24 de puncte) 
 

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: 
 

Scârţâie toamna din crengi ostenite 
Pe garduri bătrâne, pe streşini de lemn, 
Şi frunzele cad ca un sinistru semn 
În liniştea grădinii adormite. 

 

(George Bacovia, În grădină) 
 

6 p 1. Identifică ideea poetică în fragmentul dat. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2 p   2. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al toamnei. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4 p 3. Identifică două procedee artistice diferite în textul dat. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2 p . 4. Scrie forma de infinitiv pentru verbul cad.                                                                                               
_______________________________________________________________________
 

2 p 5. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul toamna să aibă altă valoare morfologică decât cea din text. 
__________________________________________________________________________________ 
 

4 p 6. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele din text: ostenite, sinistru. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4 p 7 Scrie forma de genitiv-dativ pentru cuvintele toamna si linistea. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 

 

Subiectul al II-lea  
22 p Realizează un eseu de 1-2 pagini, în care să caracterizezi un personaj preferat, dintr-un text 

narativ studiat în clasa a IX-a. 
În elaborarea eseului, vei avea în vedere: 

  încadrarea personajului în opera studiată;                                                                  
  evidenţierea tipului uman reprezentat de personajul ales;                                          
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  relevarea trăsăturilor personajului în raport cu tema şi conflictul operei;                    
  ilustrarea a două modalităţi/ procedee de caracterizare a personajului ales, prin referire la textul 

narativ;                                                                                                                       
  prezentarea relaţiei dintre personajul ales şi celelalte personaje ale operei; 
  utilizarea limbii literare; respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. 

 

 
Subiectul al III-lea  

24 p Prezintă, în 10-12 rânduri, o secvenţă dintr-un basm cult studiat în clasa a X-a, în care să se 
evidenţieze două elemente definitorii ale acestei specii literare. 
Vei avea în vedere: 

  identificarea a două elemente definitorii ale basmului cult;   
  alegerea şi prezentarea adecvată a secvenţei alese; 
  respectarea normelorde exprimare,de ortografie şi de punctuaţie;aşezarea în pagină. 

 
 

 
Subiectul al IV-lea 

20 p Alcătuieşte o reclamă turistică pentru un monument istoric/zona turistica  vizitata de tine. 
Vei avea în vedere: 

  prezentarea frumuseţilor naturale ale zonei turistice/importanţei istorice a monumentului; 
  sugerarea avantajelor vizitării, în mod persuasiv; 
  respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie; aşezarea în pagină. 

 

 
 
     

  Total punctaj - 100 puncte.   


