
Evaluarea Națională 2019 

Proba de limbă și literatură română 

- propuneri de rezolvare - 

SUBIECTUL I 

A. 

1. „făgăduiește” – promite; „primejdioasă” – periculoasă. 
2. Cratima indică rostirea legată a două cuvinte diferite („nu” și „are”) prin căderea vocalei [u]. 
3. „ta” – adjectiv pronominal posesiv, provenit din pronume posesiv;  

„băiețel” – cuvânt format prin derivare cu sufixul diminutival „-el” de la cuvântul de bază 
„băiat”. 

4. „mai” – diftongul [ai]; 
„astea” - diftongul [ea];  
„lui” – diftongul [ui]. 

5. Idei principale 
1. Mihai îi atrage atenția lui Sergiu să nu mai piardă nopțile, iar acesta, enervat, se închide în 

camera lui, de unde nu mai vrea să iasă, în ciuda rugăminților prietenei sale, Claudia.  
2. Zamfir și Mihai discută despre îmbunătățirea pregătirii atletice a lui Sergiu. 
3. Sergiu, revenit din cameră, îi dă lui Mihai câteva indicații despre pregătirea sportivă. 

6. Un motiv pentru care Zamfir crede că Sergiu trebuie ambiționat este forma sportivă mai  
slabă prin care trece acesta și nevoia de a-i da încredere în forțele proprii. 
 
 B. 
 
PLANUL COMPUNERII COMPUNEREA 

I. Introducere 

- definiția genului dramatic; 

Genul dramatic cuprinde texte literare destinate reprezentării 

scenice. De aceea, deși au acțiune și personaje, lipsește naratorul, 

unicul mod de expunere fiind dialogul (cu varianta lui, 

monologul). Acțiunea este limitată în timp și spațiu. Textele sunt  

formate din replicile personajelor și indicațiile scenice 

(didascalii) ale autorului. Sunt împărțite  în acte și scene. 

II. Cuprins 

- ipoteză; 

- argumente: 

A1: are acțiune și personaje, dar 

nu are narator, modul de 

expunere folosit fiind dialogul 

(rezumatul dialogului, cu 

indicarea rolului său în 

dezvoltarea acțiunii și în 

caracterizarea personajelor); 

Fragmentul din „Ultima cursă”, de Horia Lovinescu aparține 

genului dramatic, deoarece are notele definitorii ale acestuia. 

În primul rând, are acțiune și personaje, dar nu are narator. 

Unicul mod de expunere este dialogul, care are rol în dezvoltarea 

acțiunii și în caracterizarea personajelor. În acest fragment, 

dialogul are loc, în holul casei lui Sergiu, între acesta, prietenii 

săi, Claudia și Mihai, și Zamfir, care pare a fi antrenor de 

atletism. Zamfir îi recomandă lui Sergiu să nu mai piardă nopțile. 

Sergiu se consideră nedreptățit și se închide în camera lui, 

refuzând să iasă în ciuda intervenției prietenei sale, Claudia. 

Aceasta, supărată, pleacă. Rămași singuri, Zamfir și Mihai 

discută despre situația lui Sergiu, cu care, zic ei, se întâmplă ceva, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2: are indicații scenice 

(didascalii) – comentarea a 

două-trei dintre ele (cu rol 

diferit); 

 

 

 

 

 

 

 

pentru că este foarte nervos în ultimul timp. Zamfir îi reproșează 

lui Mihai că, la antrenamente, nu aleargă la valoarea lui, pentru a 

nu-l supăra pe Sergiu, pe care îl consideră superior. Deși Mihai 

neagă, este evident că Zamfir a ghicit ce se întâmplă. Mihai 

afirmă că dorește să-i redea lui Sergiu încrederea în forțele 

proprii, dar antrenorul îl contrazice, spunând că nu menajându-l 

își va ajuta prietenul, ci stimulându-i ambiția. În timp ce ei 

discută, Sergiu iese din cameră și îi face lui Mihai câteva 

observații legate de evoluția sa la antrenamente.  

În afară de faptul că ne permite să aflăm o parte din acțiunea 

petrecută până la momentul derulării sale, dialogul are și rol în 

conturarea portretelor personajelor. Astfel, Sergiu este sportivul 

de mare talent, orgolios, care trece printr-un moment mai greu, 

dar nu vrea să recunoască. Mihai este prietenul devotat al lui 

Sergiu, gata să se lase întrecut la antrenamente de acesta pentru 

a-i reda încrederea. Zamfir este antrenorul matur, care intuiește 

bine ce se întâmplă cu elevii săi și le dă sfaturi bune. Claudia este 

prietena lui Sergiu, prea puțin schițată în secvența citată. 

În al doilea rând, textul este dramatic, deoarece dialogul este 

completat de  indicații scenice (didascalii). Prima dintre ele are 

rolul de a fixa locul acțiunii: în București, în casa lui Sergiu. 

Altele conțin indicații referitoare la acțiunile și gesturile 

personajelor, la stările lor sufletești, la tonul vocii lor, la pauzele 

în vorbire etc. Unele sunt mai semnificative decât altele. De 

exemplu, ieșirea personajului Claudia din scenă este indicată 

între paranteze: „(Claudia își culege poșeta de pe masă și se 

îndreaptă către ieșire.”). Alte câteva se referă la Sergiu, 

completându-i portretul schițat prin dialog. Didascaliile 

„(enervat, ridicându-se)”, „(Intră în apartamentul lui, trântind 

violent ușa.”), „(Se înfurie treptat.”) trasează câteva linii 

elocvente chipului acestui tânăr temperamental, care trece printr-

o perioadă mai grea. O altă didascalie semnificativă este „(Mihai 

tace.)”, care indică atitudinea personajului în fața reproșului 

antrenorului că se lasă intenționat depășit de prietenul său. Mai 

mult decât o replică, această didascalie indică recunoașterea 

vinovăției. Așadar, indicațiile scenice au un rol important în 

dezvoltarea acțiunii și în conturarea portretelor personajelor. 

III. Încheiere 

-concluzii – scurt rezumat al 

cuprinsului 

În concluzie, deoarece înfățișează o secvență dialogată - cu patru 

personaje care discută despre sport și prietenie -  și este presărat 

cu indicații scenice, fragmentul dat aparține unui text dramatic.   

 
 
 
 



 
SUBIECTUL II 
A. 
1. Autorul romanului „Vântul prin sălcii” este scoțian.  

Cel care a adaptat pentru scenă, în Anglia, cartea „Vântul prin sălcii” este A. A. Milne. 
2. Numele autoarei: Alina Nelega.  
Titlul articolului: „A fost odată un scriitor foarte încăpățânat”. 
3. „a descoperit” – verb, modul indicativ, timpul perfectul compus;  

„să găsească” – verb , modul conjunctiv, timpul prezent. 
4. „nostalgic” – atribut adjectival / adjectiv propriu-zis; 

„l” – complement direct / pronume personal. 

5. A ajuns un titlu atât de cunoscut 1/ încât nu se mai știe exact 2/ cine a scris cartea,3/ care 

rămâne, totuși, inegalabilă și unică în literatura pentru copii.4/ 
1 – PP 

2 – CNS (are ca regent adjectivul „atât de cunoscut” din P1; CARE ESTE URMAREA FAPTULUI 

CĂ?) 

3 – SB (are ca regent verbul impersonal „nu se știe” din P2; CE?) 

4 – AT (are ca regent substantivul „cartea” din P3; CARE?) 

6. Maria nu știe 1 / dacă va pleca la mare în vacanță.2/ 

1 – PP 

2 – CD  


