
TEST DE EVALUARE  

Clasa a XII-a 

Prof. Popica Victoria-Mădălina 

Liceul Teoretic Novaci, Gorj 

Notă: Timp de lucru: 50 de minute. 

Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Subiectul I 

 

A. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde la cerințele date! 

 

 “În acest timp, în ajunul sărbătorilor, generalul Antonescu, „câinele roșu" cum i se spusese pe 

vremuri, și despre care doar puțini se întrebau dacă știe sau nu știe ce se petrece cu legionarii 

pe care îi adusese el la putere să guverneze (populația, cu instinctul ei milenar care o face 

totdeauna să ghicească sigur adevărul așa cum știe să nască și să moară fără să-și pună atâtea 

întrebări, era convinsă că, bineînțeles, dictatorul știa totul) se pregătea ca totdeauna la ora 

prânzului, în ziua de 24 decembrie 1940, să părăsească președinția consiliului și să se ducă 

acasă. Era îmbrăcat în uniforma sa de general și se plimba cu o expresie posomorâtă de la un 

capăt la altul al vastului său birou, întârziase să dea ordin să i se tragă mașina cu paza care îl 

însoțea în fața intrării. Soției, care îl aștepta și care îi telefonase, îi răspunsese că mai are 

treabă. Dar nu mai lucra. În cele din urmă, colonelul Elefterescu, aghiotantul și șeful său de 

cabinet, aștepta și el să-l vadă ca de obicei ieșind la orele 13. În cele din urmă generalul se opri 

și puse mâna pe unul din telefoanele de pe biroul său. 

    - Mamă, zise el după ce formă un număr și un glas de femeie în vârstă îi răspunse de la 

celălalt capăt al firului. Ești singură acasă? 

    - Nu sunt, dar de ce?  

    - Vreau să iau masa cu tine, numai noi doi. Știi, femeilor, adică nevestelor, le place, când un 

bărbat trăiește un moment greu, să-i dea ele sfaturi, povețe... Nevastă-mea m-ar stingheri  și m-

ar irita... Maria a și intrat în rolul de soție a conducătorului statului, știi, are idei... N-am nevoie 

de ideile nimănui, ale mele mi-ajung... 

    - Bine, te-aștept, zise bătrâna. 



    Jumătate de oră mai târziu conducătorul statului, „le Conducator”, cum i se spunea în 

revistele mondene din țară, scrise în limba franceză și în ziarele străine din Europa, așa cum i se 

spunea lui Mussolini „Duce” sau lui Franco „Caudillo”, se afla în locuința mamei sale, fosta sa 

locuință și își scotea cizmele cu vădită ușurare." 

( Delirul, Marin Preda) 

1. Indică  sensul expresiei ” a și intrat în rolul de” din fragmentul dat.                   10 puncte 

2. Menționează numele pe care îl foloseau revistele pentru Antomescu.                 10 puncte 

3. Precizează momentul când Antonescu se hotărăște să își viziteze mama.            10 puncte 

4. Explică de ce Antonescu nu vrea să vorbească soției.           10 puncte 

5. Prezintă în 30-50 de cuvinte motivul pentru care Antonescu merge la mama sa.10 puncte 

 

B. Redactează un eseu argumentativ de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi 

dacă o personalitate poate să aibă momente de ”slăbiciune”, care să îl determine șă ceară 

sfaturi familiei.                                                                                                            20 de puncte   

         În realizarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

- Respectarea structurii eseului argumentativ: ipoteza, argumentarea ( 2 argumente), 

concluzia.                                                         14 puncte 

- Respectarea normelor ortografice, de punctuație și de exprimare.                   6 puncte 

Subiectul al II-lea 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte,  două trăsături ale genului dramatic, evidențiate în 

textul următor:         30 de puncte 

”Tipătescu: Începuseși să-mi spui istoria de aseară. (sade) 

Pristanda: Cum vă spuneam, coane Fănică (se apropie), aseară, ațipisem nițel după-masă, 

precum e misia noastră... că acuma dumneavoastră știți că bietul polițai n-are și el ceas de 

mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creștinul...” 

       (” O scrisoare pierdută”, I.L.Caragiale) 

 

 


