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Răspuns corect bazat pe text şi exprimat cu propriile cuvinte
1. Inţelegerea corectă a sensului dedus din text






realitatea aparentă
consecinţele sau urmările practice, evidente
folosirea exagerată a mijloacelor mas-media pentru a transmite informaţii despre viaţa
personalităţilor
deformarea realităţii, a adevărului
bogaţia afişată, vizibilă şi arătată n mod inten ionat
(5 puncte)

2. “nu vă odihniţi pe lauri”=




nu vă bazaţi pe reuşita, talentul sau rezultatele dobândite fără a continua să munciţi
învingătorii nu se odihnesc după victorie ci continuă să se perfecţioneze
victoria nu e permanentă, odată câ tigată ea trebuie păstrată printr-un efort susţinut
(5 puncte)

3. « presiunea grupului » este





influenţa pe care grupul de prieteni o are asupra adolescntului în alegerea meseriei şi se
opune alegerii părinţilor
este cea mai puternică formulă de convingere la vârsta adolescenţei datorită dorinţei
tânărului de a fi la fel ca prietenii lui şi a se simţi acceptat de aceştia
impune tinerilor un sistem de valori « la modă » bazat pe imitarea unor personalităţi şi
profesii ieşite din comun
nu ia în consideraţie individualitatea şi nevoile concrete ale adolescentului când îl
împinge spre alegerea unei cariere
(5 puncte)

4. Înţelegerea clară a temelor principale tratate în text


alegerea profesiei, presiunea grupului, pragmatic, vocaţie, talent, ideal, falsurile
idealuri, truda etc.
(5 puncte)

5. Demonstrează o bună înţelegere a textului în ansamblu şi capacitatea de a explica puncte
de vedere personale


încrederea, iniţiativa, concentrarea, pregătirea, curajul, responsabilitatea, plăcerea

Una dintre calitaţile mai sus menţionate va fi explicată pe scurt şi cu propriile cuvinte făcând
referinţă la experienţa personală
(5 puncte)

6. Buna înţelegere a textului în ansamblu şi capacitatea de a extinde conceptele din text la
experienţa de viaţă personală
 comform concepţiei actuale, valoarea unui lucru, a unei persoane, meserii, este
exprimată în bani, respectiv în cazul nostru, salariu
 muncă bine plătită îţi permite o viaţă mai uşoară financiar, un comfort sporit şi îţi atrage
respectul celorlalţi
 datorită influenţei grupurilor şi a propagandei mas-media, adoloscentul nu vede decât
realitatea aparentă ignorând factorii de bază ai unei meserii: efortul, perseveren a,
rutina, satisfac ia muncii mplinite, placerea de a o face care consacră demnitate
umană, impactul asupra celorlalţi etc.
(5 puncte)
Nota:
În partea II şi III vor fi luate în consideraţie la acordarea notelor urmatoarele elemente:
1.
2.
3.
4.

Claritatea scopului – candidatul înţelege întrebarea şi modul în care i se cere să
răspundă - 30%
Coerenţa răspunsului - candidatul foloseşte un material adecvat într-o manieră
structurată şi la subiect - 30%
Eficienţa limbajului - candidatul demonstrează că stăpâneşte limba destul de bine
pentru a-şi comunica ideile cu claritate şi cursivitate - 30%
Respectarea regulilor - gramatică, punctuaţie - 10%

PARTEA II

Total 30 puncte

Comentarea citatului, (în aprox. 100 de cuvinte), demonstrînd înţelegerea în ansamblu a
subiectului şi în special a sensului profund şi nuanţat al afirmaţiei lui Călinescu. Comentariul
trebuie de asemenea să ilustreze înţelegerea consecinţelor pragmatice pentru viaţa personală a
adolescenţilor.


talentul este o predispoziţie, o înclina ie, capacitatea deosebită de a efectua o activitate
umană cu succes dar el nu include pregătirea profesională, organizarea, munca în sine,
etc.



talentul e o bază bună, o calitate, un avantaj de la care pornind se poate crea meserie



talentul este partea pasivă în timp ce munca este partea activă şi împreună crează
meseria



talentul este înăscut iar meseria se dobândeşte



tinerii talentaţi, chiar conştienţi fiind de valoarea lor, nu trebuie să devină inactivi şi să
se mulţumească cu acest don natural, trebuie să se instruiască şi să muncească la fel ca
ceilalţi pentru a-şi crea o meserie în viaţă

PARTEA III

Total 40 puncte

Compunere de aproximativ 300 de cuvinte la alegere între 2 subiecte, scrisă cursiv, urmărind
o organizare coerentă a ideilor şi conducând la o concluzie clară.

