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Concursul naţional interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie  

CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ  
 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 

30 martie 2019 

Clasele a IX-a și a X-a - Natura, ca dar şi responsabilitate 

Varianta 1 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de două ore.  

 Punctajul total este de 100 de puncte. 

 

PARTEA I                                                                                                            40 de puncte 

Se dă textul:  
 

Cine sunteți voi oameni frați ai mei 

Cuiburi de jale și de bucurie 

Din același bronz de clopot am căzut 

Când striga ca lumile să fie. 
 

Unul după altul ca o ploaie în zori 

Am picat ca soarele pe rouă 

Și din toate câte au fost pe aici 

S-a născut cu noi o lume nouă 
 

Prea mult era fragilă și prea eram fierbinți 

Zvârliți aici din clopotul cel mare 

De cum atins-am huma, s-a zvântat 

Și-a devenit planetă cântătoare 
 

Fluturii de cum au auzit 

Cântăreți că umblă în lumină 

Sfârtecat-au peșterile lor 

Și-au sărit pe merii din grădină.        

(Ioan Alexandru, Origine) 

 

A. Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările următoare cu privire la textul dat. 

1. Notează tema poeziei. 4 puncte 

2. Menționează două motive literare.  4 puncte 

3. Comentează două figuri de stil diferite.   4 puncte 

4. Explică, în 40 – 60 de cuvinte, specificul punctuației din textul dat. 4 puncte 

5. Prezintă, în 40 – 60 de cuvinte, rolul utilizării persoanei a doua.  4 puncte 

 

B. Scrie un eseu de minimum 200 de cuvinte în care să prezinți specificul lumii noi, 

valorificând textul dat și experiența personală şi culturală.  20 de puncte 

În redactarea eseului, vei avea în vedere:  

─ prezentarea viziunii asupra lumii noi;  4 puncte 

─ ilustrarea viziunii prezentate cu două secvențe comentate din text; 4 puncte 

─ valorificarea a două experiențe personale sau culturale; 6 puncte 

─ dezvoltarea unei viziuni originale asupra temei. 6 puncte 
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PARTEA a II-a   40 de puncte 

Se dă textul:   

În persoana sfântului prin disponibilitatea sa în relații, prin extrema sa atenție față de 

celălalt, prin promptitudinea cu care se dăruie lui Hristos, umanitatea este tămăduită și înnoită. 

Cum se manifestă în mod concret această umanitate înnoită? Sfântul lasă să se întrevadă față de 

fiecare ființă umană un comportament plin de delicatețe, de transparență, de puritate în gânduri și 

în sentimente. Delicatețea sa se răsfrânge chiar şi asupra animalelor şi a lucrurilor, pentru că în tot 

şi în toate el vede un dar al iubirii lui Dumnezeu şi pentru că nu vrea să rănească această iubire 

tratând aceste daruri cu nepăsare şi indiferență. El respectă pe fiecare om şi fiecare lucru şi dacă 

un om sau chiar un animal suferă, el le arată o compasiune profundă. [...] „Ce este un suflet, o 

inimă plină de compasiune? Este o ardere a inimii pentru fiecare făptură: pentru oameni, pentru 

păsări, pentru animale, pentru târâtoare [...] Gândul la ele ori vederea lor face pe Sfinți să verse 

din ochi șiroaie de lacrimi. Iar compasiunea adâncă și intensă care stăpânește inima sfinților îi face 

incapabili să suporte vederea celei mai mici răni, oricât de neînsemnate, făcute vreunei făpturi. 

Pentru aceasta ei se roagă în tot ceasul cu lacrimi chiar și pentru animale, pentru dușmanii 

adevărului și pentru cei ce le fac rău”.  

(Dumitru Stăniloaie, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt) 

A. Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările următoare cu privire la textul 

dat. 

1. Menționează doi termeni din câmpul semantic al naturii, înţeleasă ca o creaţie a divinităţii.  4 puncte 

2. Precizează două atitudini ale sfântului față de natură.   4 puncte 

3. Notează un motiv pentru care iubirea sfântului se răsfrânge asupra întregii creații.  4 puncte 

4. Prezintă modul în care înnoirea umanității se realizează în persoana sfântului.   4 puncte 

5. Explică, în 50 – 70 de cuvinte, afirmația: Este o ardere a inimii pentru fiecare făptură.  4 puncte 

 

B. Scrie un eseu de minimum 200 de cuvinte despre responsabilitatea omului față de natură, 

pornind de la afirmația: în tot şi în toate el vede un dar al iubirii lui Dumnezeu, valorificând 

experienţa ta culturală şi/sau religioasă.  20 de puncte 

 

REDACTARE   20 de puncte 

 

Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 20 de puncte, astfel: existența părților componente  

(introducere, cuprins, încheiere) - 2 puncte; coerența exprimării (logica formulării enunțurilor, logica 

înlănțuirii ideilor) – 6 puncte; utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a 

enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată) – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie și 

de punctuație – 6 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte; respectarea limitelor minime şi 

maxime a numărului de cuvinte – 2 puncte. 

 

  

  


