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Probă scris ă 
LIMBA LATIN Ă 

 

Varianta 1 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Se permite utilizarea dic ţionarului latin-român. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. Traduceți în limba română următorul text: 20 de puncte 
 

Nam si quis minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi quam ex Latinis, 
vehementer errat: propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus, 
exiguis sane, continentur. Qua re si res eae quas gessimus orbis terrae regionibus definiuntur, 
cupere debemus, quo manuum nostrarum tela pervenerint, eodem gloriam famamque penetrare: 
quod cum ipsis populis de quorum rebus scribitur, haec ampla sunt, tum eis certe, qui de vita 
gloriae causa dimicant, hoc maximum et periculorum incitamentum est et laborum.  

(Cicero, Pro Archia, 23) 
 

2. Transcrieți, din textul dat, completiva infinitivală și o subordonată relativă atributivă/reală.  
  10 de puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Comentați ideatic și stilistic textul următor:           
                                                                      

„Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.” 
Sic fatus, validis ingentem viribus hastam                
in latus inque feri curvam compagibus alvum 
contorsit. Stetit illa tremens, uteroque recusso, 
insonuere cavae gemitumque dedere cavernae. 
Et, si fata deum, si mens non laeva fuisset, 
impulerat ferro Argolicas foedare latebras,                 
Troiaque nunc staret, Priamique arx alta, maneres!  
 

  (Vergilius, Aeneis, II, 49-56) 
 
În elaborarea răspunsului, veți avea în vedere:  
– integrarea corespunzătoare a fragmentului în opera Aeneis de Vergilius; 4 puncte   
– prezentarea unei idei poetice, menționând două cuvinte-cheie identificate în textul dat; 10 puncte  
– comentarea a două procedee artistice regăsite în textul dat; 10 puncte  
– înlănţuirea logică a ideilor și exprimarea corectă. 6 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. Elaborați patru itemi de tip diferit, pentru evaluarea competenței de analiză a adjectivului.  
 12 puncte 
 
2. Prezentați două etape ale unei lecții de predare – învățare, având ca suport textul de la subiectul 
al II-lea, extras din opera Aeneis de Vergilius.  18 puncte  
 
 

Notă 
Răspunsul nu va avea forma unui proiect didactic/unui  plan de lec ție.   
 


