
Testare inițială 

Clasa a XII-a 

                                     Prof. Ciubotaru Rodica, Colegiul de Industrie Alimentară 

„Elena Doamna”, Galați 

 

SUBIECTUL I                                                                                                     (60 de puncte) 

 

Citeşte următorul fragment:  

 

 Am avut întotdeauna o fascinație pentru citit și pentru scris. 

Nimeni din familia mea nu-și amintește cine și când m-a învățat literele. În orice caz, 

când eram în clasa întâi, le știam deja. Îmi place să cred că le-am deprins spontan, de 

la sine. Pe la cinci-șase ani, citeam orice „text”care-mi cădea sub ochi: afișe, 

reclame, titluri, fluturași electorali(în 1946), lozinci etc. Nu neapărat ziare sau cărți, 

la vârsta aceea. Cititul a început a fi, probabil, un exercițiu de silabisire menit a mă 

face să ghicesc cuvintele scrise. Un joc. Cred că asta mă și amuza și mă determina să 

continuu. Nu m-am plictisit niciodată să citesc. Fără scop precis, uneori, și fără 

întrerupere. Și astăzi citesc în autobuz ori în tren, iar dacă n-am ce, mă uit pe 

fereastră și citesc inscripțiile de pe stâlpi sau de pe case. O treime din viață mi-am 

petrecut-o citind, altă treime, dormind și ultima, ocupându-mă de toate celelalte 

lucruri cotidiene.(...) 

 Ca și cititul, scrisul trăiește din diferență. Nu citim toți aceeași carte, nu 

scriem toți aceeași carte. Nici măcar nu citim, nu scriem de fiecare dată aceeași carte. 

Cititul și scrisul sunt un act pur individual, ca o amprentă. Ne prelungim în ele ființa 

cea mai originală sau, poate, acea parte din ființa noastră care este unică și 

irepetabilă. Spune-mi ce citești, ce scrii, ca să-ți spun cine ești. 

(N. Manolescu, articolul Spune-mi ce citești, ce scrii, ca să-ți spun cine ești, Dilema, 

Nr.385, 30 iunie - 6 iulie 2000) 

A. Scrie, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul 

dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței ca o amprentă.        8 puncte 

2. La ce vârstă începe criticul N. Manolescu să citească?       8 puncte 

3. Cine l-a învățat pe copilul N. Manolescu literele?        8 puncte 



4. Identifică în text două argumente prin care autorul își susține afirmația  inițială.   

8 puncte 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, ultimul paragraf al textului.        8 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă ceea 

ce citești te definește ca persoană, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 

extras din articolul publicat de N. Manolescu, cât și la experiența personală sau 

culturală.  

                                                                                                                         20 puncte  

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi 

dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei 

concluzii pertinente;                                                                                          14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare 

(norme de exprimare, de  

ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, încadrarea în numărul 

minim de cuvinte.             6 puncte  

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.  

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                30 de puncte   

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale 

unei nuvele studiate.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o 

perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate;  

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative 

pentru nuvela studiată (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, 

incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, 

registre stilistice, limbaj etc.).  

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.  

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare 

cerinţă/reper).  



Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – 

introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități 

de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; 

ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 

punct).  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă 

minimum 200 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

Notă: 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.  

 

 


