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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

20 iulie 2022 
 

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:  
 

Quaeres a nobis, Gratii, cur tanto opere hoc homine delectemur. Quia suppeditat nobis 

ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur et aures convicio defessae conquiescant. An tu 

existimas aut suppetere nobis posse quod cotidie dicamus in tanta varietate rerum, nisi animos 

nostros doctrina excolamus, aut ferre animos tantam posse contentionem, nisi eos doctrina 

eadem  relaxemus?  Ego vero fateor me his studiis esse deditum. Ceteros pudeat, si qui ita se 

litteris abdiderunt, ut nihil possint ex iis neque ad communem adferre fructum neque in aspectum 

lucemque proferre; 

                                                                      M. Tullius Cicero, Pro Archia poeta,  VI, 12 

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:  
a) Redactează o traducere a textului dat.  12 puncte  
b) Precizează cazul şi funcţia sintactică ale cuvintelor subliniate (convicio, eos) din textul dat.  
 8 puncte 
c) Transcrie, din textul dat, o propoziție completivă infinitivală al cărei predicat să fie la diateza 
pasivă, pe care să îl precizezi.  10 puncte 
 

2. Redactează un eseu de 300  – 600 de cuvinte,  în care să prezinți opera retorică a lui Cicero, 
raportându-te la modul general la opera retorică, cu accent pe lucrarea Orator. 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 2.1 Demonstrarea valorii de 
model a capodoperelor poeziei latine în literatura universală, din Programa școlară de limba latină 
pentru clasa a XII-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5959/2006.  
 

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). 


