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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE 
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 
         
  Clasa a XI-a  
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Nu se acordă puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 180 de minute. 

 
Partea I (70 de puncte) 
A. Receptarea textului literar (30 de puncte) 
Citește fragmentul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor. 

Cavarna: o singură stradă, cu prăvălii  neînsemnate ţinute de bulgari şi câteva cafenele umile. 
Trăsura a întors spre stânga, şi după patru kilometri de mers pe un drum pustiu, uşor înclinat, în 

fund, de la un timp cu linia albastră a mării, o moară, și apoi mititelul Cavarna-Port. 
Câteva magazii, câteva bordeie locuite de pescari, vara. O mică piaţă la mijloc, pe o latură cu o 

casă pătrată, restaurantul „Mihali”, şi el, cu toată neînsemnătatea lui, deschis numai vara. Pământ galben, 
case albe, marea în culori deschise. La dreapta, un munte mic, Ciracmanul. Două pontoane de lemn, 
puţin nisip, o vilă roz – stranie apariţie – pe o colină. Lângă un ponton, o clădire care ar putea fi numită 
casă: locuinţa şi biroul vameşului. În total, aspect de singurătate grandioasă. 

Ne-am strecurat printre câteva magazii şi am ajuns la o cabană de pescari cu un etaj, locuinţa 
noastră. Într-una din cele două camere de jos locuiau fetele, cealaltă folosea drept bucătărie. În camera de 
sus trebuia să stau eu. Ioana se căznise mult timp să cureţe şi să împodobească pereţii goi şi scândurile 
putrede, căci încăperile folosiseră numai ca adăpost pentru sacii de făină. Şi izbutise admirabil. La mine 
pusese covoare pe jos şi perdele aduse de la Cavarna, iar într-un colţ alcătuise un pat moale. Fereastra da 
drept spre mare. Eram impresionat şi de grija ei, şi de deliciul vieţii ce aveam să duc departe de lume. 
Ioana a fost încântată de entuziasmul meu şi mi-a spus cu toată seriozitatea: „Mi-era teamă că n-o să-ţi 
placă”. Şi, alipindu-se de mine: „Să vezi ce fericiţi o să fim aici!” 

          (Anton Holban, Ioana) 
6 p 
 
 

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Seria care conține sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: prăvălii , stranie  și se 
căznise, marcate prin subliniere, este: 

a. magazine, admirabil, se obosise; 
b. magazine, ciudată, se chinuise;  
c. pante, admirabil, se străduise.                                                                              

6 p 2. Notează trei motive literare existente în fragmentul citat.                                               
6 p 3. Explică rolul ghilimelelor în enunțul: „Mi-era teamă că n-o să-ţi placă” . 
6 p 4. Precizează tipul de perspectivă narativă din fragmentul citat. 

6 p 5. Comentează, în 4-8 rânduri, enunțul: Pământ galben, case albe, marea în culori deschise, prin 
evidenţierea valorii expresive a mijloacelor artistice în susţinerea ideii exprimate. 
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B. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte) 
Citește fragmentul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor. 

Litoralul bulgăresc a devenit tentant pentru românii care vor să-şi tragă o casă de vacanţă la un 
preţ rezonabil. Agenţiile imobiliare promovează în România oferte tentante de apartamente şi case situate 
pe ţărmul vecinilor, lângă graniţa cu România, la preţuri între 28.000 şi 55.000 de euro. 

Multe dintre acestea sunt situate în zona Cavarnei, odinioară un centru comercial relativ 
important al României Mari. […] 

Vechiul port arată ca după un tsunami. Clădirile administraţiei şi ale căpităniei, unde altădată se 
tranzacţionau mărfuri şi se puneau la cale afaceri mari, sunt aproape în întregime ruinate. Iniţial 
somptuoase, acum ele nu mai au acoperişuri şi nici uşi. […] 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Cavarna era un port mic, dar cosmopolit. Aici trăiau vreo 5.000 
de locuitori, greci, turci, tătari, evrei, bulgari şi români. Cei care nu se ocupau cu import-export, via 
Marea Neagră, trăiau în general din pescuit. După ce România a preluat Cadrilaterul, în 1913, datorită 
schimburilor de populaţie cu Bulgaria şi Turcia, aici au fost colonizaţi mulţi aromâni. În perioada 
interbelică, la Cavarna veneau boemii care se săturaseră de Balcic şi preferau o zonă mai puţin cochetă 
decât localitatea de reşedinţă a Reginei Maria. Romancierul Anton Holban şi-a plasat acţiunea romanului 
Ioana, celebru în anii '30, la Cavarna şi a lansat un fel de modă a turismului acolo. După recensământul 
din 1930, Cavarna avea 5.404 locuitori, cei mai mulţi români sau aromâni.  

   (Toma Roman, Români după români în Cavarna, în Jurnalul național din 9 septembrie 2010) 
 

6 p 1.  Citeşte afirmaţia de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A. Dacă 
afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F.                                                                     

A   F   Cuvântul  boem din enunțul:  la Cavarna veneau boemii care se săturaseră de 
Balcic este folosit cu sensul său conotativ. 

6 p 2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                  
Stilul funcțional caracteristic fragmentului citat este: 
a. beletristic;           b. publicistic;       c. științific. 

6 p 3. Precizează scopul comunicării din fragmentul citat.                                                       
6 p 4. Transcrie, din fragmentul citat, trei termeni din câmpul lexico-semantic al geografiei. 

6 p 5. Explică, în 4-8 rânduri, semnificația afirmaţiei: Vechiul port arată ca după un tsunami.   
 
 
4 p 

C. Scrierea despre text (10 puncte) 
Recitește cele două fragmente pentru a putea răspunde cerințelor. 
1. Transcrie, din al doilea fragment, enunțul care face referire directă la textul din care a fost 
extras primul fragmentul.      

6 p 2. Prezintă, într-un text de 8-12 rânduri, modul în care se reflectă imaginea portului Cavarna în 
cele două fragmente.                                                                                                              

Partea a II-a (30 de puncte) 
Scrie un eseu de 1-2 pagini despre modul în care un text aparținând literaturii române, studiat în clasa a 
X-a, te-a ajutat să înțelegi lumea în care trăiești. 
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea eseului 14 puncte (organizarea ideilor 
în scris; utilizarea limbii literare; abilităţi de analiză şi de argumentare; ortografia; punctuaţia; aşezarea în 
pagină, lizibilitatea; încadrarea în limita de spațiu indicată). 
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină și să 
dezvolte subiectul propus. 
 

Punctaj total 100 puncte. 


