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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE 
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 
         
  Clasa a XII-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. 

La steaua care-a răsărit 
E-o cale-atât de lungă,  
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă. 
 
Poate de mult s-a stins în drum 
În depărtări albastre,  
Iar raza ei abia acum 
Luci vederii noastre,  
 
Icoana stelei ce-a murit 
Încet pe cer se suie: 
Era pe când nu s-a zărit,  
Azi o vedem, şi nu e. 
 
Tot astfel când al nostru dor 
Pieri în noapte-adâncă,  
Lumina stinsului amor 
Ne urmăreşte încă. 
                                      (Mihai Eminescu, La steaua) 

 
6 p 

 
 

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Seria care conține antonime potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: a răsărit , depărtări și 
încet este: 

a. a apărea, apropieri, repede;                                                                              
b. a apus, apropieri, lin; 
c. a apus, apropieri, repede.                                                                                    

6 p 2. Explică rolul cratimei în structura: E-o cale.                                              
6 p 3. Notează trei motive literare existente în fragmentul citat.    



                                                                                              

 
 

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 
 

© Copyright Funda ţia de Evaluare în Educa ţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

Clasa a XII-a                                                                                                              Pag 2 / 2 

6 p 4. Precizează ritmul versurilor din poezia citată. 

6 p 5. Comentează, în 6-10 rânduri strofa a treia a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea 
poetică şi mijloacele artistice.                                                                                              

 
B. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte) 
Citește fragmentul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor. 

În teoria lui Newton, dacă un impuls de lumină este trimis dintr-un loc în altul, diferiți observatori 
ar fi de acord asupra timpului necesar pentru acea deplasare (deoarece timpul este absolut), dar nu vor fi 
de acord întotdeauna asupra distanței parcurse de lumină (deoarece spațiul nu este absolut). Deoarece 
viteza luminii este raportul dintre distanța pe care a parcurs-o și timpul necesar pentru aceasta, 
observatori diferiți vor măsura viteze diferite ale luminii. Pe de altă parte, în relativitate, toți observatorii 
trebuie să fie de acord asupra vitezei luminii. Totuși, ei tot nu sunt de acord asupra distanței pe care a 
parcurs-o lumina, astfel că acum ei nu trebuie deci să fie de acord nici asupra timpului necesar pentru 
aceasta. (Timpul reprezintă raportul dintre distanța pe care a parcurs-o lumina – asupra căreia 
observatorii nu sunt de acord – și viteza luminii – asupra căreia ei sunt de acord.) Cu alte cuvinte, teoria 
relativității pune capăt ideii timpului absolut! Reiese că fiecare observator trebuie să aibă propria măsură 
a timpului, înregistrată de un ceas pe care îl poartă cu el și că ceasuri identice purtate de observatori 
diferiți nu vor fi, în mod necesar, de acord. 

    (Stephen W.Hawking, Scurtă istorie a timpului) 
6 p 1.  Citeşte afirmaţia de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A. Dacă 

afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F.                                                                     
A   F   Fragmentul citat aparține unui text jurnalistic. 

6 p 2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                   
Registrul stilistic dominant în fragmentul citat este: 

a. argotic; 
b. neologic; 
c. regional. 

6 p 3. Precizează scopul comunicării, pentru fragmentul citat. 
6 p 4. Transcrie, din fragmentul citat, trei termeni din câmpul lexico-semantic al spaţiului. 
6 p 5. Explică, în 6-10 rânduri, rolul parantezei din fragmentul citat.   

 
 

4 p 

C. Scrierea despre text (10 puncte) 
Recitește cele două fragmente pentru a putea răspunde cerințelor. 
1. Transcrie, din text, versurile care exprimă poetic formula: timpul = distanţa / viteza luminii. 

6 p 2. Prezintă, în 6-10 rânduri, modul în care se reflectă tema timpului în cele două texte citate.
     

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 
XI-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. 


