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EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2012 

SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE / SPECIALIZAREA PUBLICITATE 
PROBA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

GRILĂ DE CORECTARE 
 
Subiectul 26: Alegeţi o nuvelă din proza românească a secolului al XIX-lea şi justificaţi apartenenţa 
ei la curentul literar realism. 
 

- Prezentarea contextului literar în care a apărut şi s-a dezvoltat proza realistă – 0,75 p.  
- Definiţia nuvelei realiste – 0,50 p. 
- Caracteristici ale realismului – explicare şi ilustrare în nuvela aleasă: reprezentarea veridică a 

realităţii, teme specifice, personaje tip în împrejurări tip, atitudinea faţă de om şi societate        
etc. – 1,50 p. 

- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 
 

Total subiectul 26:  3  puncte 
 
Subiectul 72: Arătaţi diversitatea stilistică şi de viziune din poezia românească interbelică; 
exemplificaţi prin opera a doi poeţi studiaţi. 
 

- Contextul literar interbelic: orientări estetice, curente literare – 0,50 p. 
- Opera poetică a autorilor aleşi – trăsături generale: încadrare estetică, teme, motive, limbaj      

poetic – 0,75 p.  
- Particularităţi stilistice şi de viziune în opera autorilor aleşi – analiză comparativă: procedee artistice, 

figuri de stil, arte poetice etc. – 1,50 p. 
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 

 
Total subiectul 72:  3  puncte 

 
Subiectul 85: Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia expresivă a limbajului. 
 

- Definiţia funcţiei expresive în raport cu celelalte funcţii ale limbajului – 0,75 p. 
- Analiza funcţiei expresive: rolul funcţiei, centrarea pe emiţător, subiectivitatea, exprimarea   

emoţiei – 1 p. 
- Modalităţi de realizare, mărci ale funcţiei expresive – 0,50 p. 
- Exemplificări contextuale ale funcţiei expresive – 0,50 p.  
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 

 
Total subiectul 85:  3  puncte 

 
Din oficiu – 1 punct 
TOTAL – 10 puncte            Preşedintele Comisiei de Admitere 

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu 
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