
TEST SUMATIV 

- Clasa a XI-a - 

 

Prof. Lupu Maria, Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești, Bacău 

A. Citeşte cu atenţie versurile şi răspunde la cerinţe: 

Doamne, mi-ascultă de rugă  

    Ce mă rog din vreme lungă,  

Și strigarea mea să margă  

    Spre tine, să să-nțăleagă.  

Nu-ț întoarce svânta față  

    De cătră mine cu greață.  

Și la zî ce sunt cu jele  

    Și cu tângă de greșele,  

Pleacă-ț auzul spre mine  

    Și să-m hii, Doamne, cu bine.  

Și la ce zî ti-oi striga-te,  

    Să mi-auz de greutate,  

Că-m trec zâlele ca fumul,  

    Oasele mi-s săci ca scrumul.  

Ca nește iarbă tăiată  

    M-este inema săcată,  

Că stă uitată de mine,  

    Ce-am cătat să mănânc pâine.  

De suspinuri și de jele  

    Mi-am lipitu-mi os de piele.  

De-atocma cu pelecanul,  

    Prin pustii petrec tot anul,  

Și ca corbul cel de noapte  

    Îm petrec zâlele toate,  

Ca o vrabie rămasă  

    În supt streșină de casă. 

Toată zua mi să strâmbă  

    Pizmașii miei, de-m fac scârbă,  

Și ceia ce mă-mbunează  

    Fac giurământ să mă piarză.  

Am mâncat pâine de zgură  

    Și lacrămi în băutură,  

De fața mâniii tale,  

    Ce mi-ai dat de sus la vale.  

Mi-s zâlele trecătoare,  

    De fug ca umbra de soare,  

Și ca iarba cea tăiată  

    Mi-este vârtutea săcată. 

 

Dosoftei, Psalmul 101 

 

1. Oferă sinonime pentru termenii: tângă, suspinuri, pizmaşii, trecătoare.  10p 

2. Indică forma literară pentru cuvintele: svântă, cătră, hii, giurământ.  10p 

3. Motivează motivul rugăminţii instanţei poetice din text.  10p 

4. Enumeră aspectele care îl nemulţumesc pe credincios.   10p 

5.  Limba română a suportat, odată cu procesul de formare, influenţa mai multor popoare. 

Bifează în căsuţa potrivită, astfel încât termenii să coincidă cu limba de origine.     10p 

Termenii Originea 

maghiară turcă franceză italiană 

chipeş     

agendă     

capcană     

oraş     

 

7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:              10p 

• Limba română îşi are originea în: 



a) latina clasică; b) latina vulgară; c) limba traco-dacă. 

• Limba de cultură în Evul Mediu era: 

a) engleza; b) slavona; c) româna. 

• Cuvântul cald provine din: 

a) calidus – “cald” în limba latină cultă; b) caldus – “cald” în latina populară 

• Cuvinte precum chiftea, musaca, mahala sunt: 

a) regionalisme; b) împrumuturi din limba turcă; c) elemente de argou. 

 

 

B. Realizează un eseu, de 15-30 de rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre următoarea 

afirmație a lui Lucian Blaga:” Se poate spune că în spiritul românesc e dominantă latinitatea, 

liniștită și prin excelență culturală. Avem însă și un bogat fond latent slavo-trac exuberant și 

viral care, oricât ne-am împotrivi, se desprinde uneori din corola necunoscutului răsărind 

puternic în conștiințe. Simetria și armonia latină ne e adesea sfârticată de furtuna care fulgeră 

mulcom în adâncimile oarecum metafizice ale sufltetului românesc.”   30p 

 

 

 

Timp de lucru: 50 minute 

Vei primi 10 puncte din oficiu. 

 


