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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

14 iulie 2021 
 

Probă scrisă 
LIMBA LATINĂ 

 
Varianta 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
1. Citește următorul text:  
 

Patres conscripti, Micipsa pater meus moriens mihi praecepit, uti regni Numidiae 

tantummodo procurationem  existumarem meam, ceterum ius et imperium eius penes vos esse; 

simul eniterer domi militiaeque quam maxumo usui esse populo Romano, vos mihi cognatorum, 

vos  affinium loco ducerem: si ea fecissem, in vestra amicitia  exercitum, divitias, munimenta regni 

me habiturum. Quae cum praecepta parentis mei agitarem, Jugurtha, homo omnium quos terra 

sustinet sceleratissumus, contempto imperio vostro, Masinissae me nepotem et iam ab stirpe 

socium atque amicum populi Romani regno fortunisque omnibus expulit.  

                                                                    C. Sallustius Crispus, Bellum Iugurthinum, 14  

 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:  
a) Redactează o traducere literară a textului dat.  12 puncte  
b) Precizează cazul şi funcţia sintactică ale cuvintelor subliniate (Numidiae, omnium) din textul dat.  
 8 puncte 
c) Transcrie, din textul dat, o propoziție subordonată participială absolută, precizând subiectul 
acesteia.  10 puncte 
 

2. Redactează un eseu de 300 – 600 de cuvinte, în care să prezinți poezia exilului la Publius Ovidius Naso.
   22 de puncte 
Notă! Se acordă 8 puncte pentru redactare (utilizarea limbii literare şi a limbajului de specialitate, 
respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuaţie). 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Prezintă modul în care se formează/dezvoltă competenţa specifică 2.4 Interpretarea unor teme și 
motive poetice a căror sursă o reprezintă poezia clasică latină,  din Programa școlară de limba latină 
pentru clasa a XII-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3252/13.02.2006.  
 

În prezentarea demersului didactic, vei avea în vedere următoarele repere:  
– prezentarea unui element de conținut asociat competenței specifice date;  4 puncte  
– explicarea relației dintre competența specifică dată şi elementul de conţinut ales;  4 puncte  
– detalierea unei activități de învățare, relevante pentru formarea/dezvoltarea competenței specifice 
date;  4 puncte 
– elaborarea a doi itemi de tip diferit (obiectiv/semiobiectiv/subiectiv) pentru evaluarea modului 
în  care s-a format/dezvoltat competența specifică dată.  4 puncte 
 

Notă! Se acordă 14 puncte pentru redactare (utilizarea limbii literare şi a limbajului de 
specialitate,  organizarea ideilor în scris, respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de 
punctuaţie). 


