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1. Caracterizaţi succint genul epic; realizaţi o analiză comparativă între două specii ale genului 

epic, cu exemplificări.  

2. Definiţi şi exemplificaţi poziţia naratorului în romanul de tip realist-obiectiv.  

3. Definiţi şi exemplificaţi poziţia naratorului în proza de analiză psihologică.  

4. Analizaţi diferenţele dintre romanul obiectiv şi cel subiectiv din perspectiva relaţiei dintre 

autor, narator şi personaje, cu exemplificări din două romane studiate.  

5. Exemplificaţi tipurile de narator şi tipurile de perspectivă narativă printr-o analiză comparativă 

a două romane.  

6. Alegeţi un roman obiectiv studiat şi ilustraţi rolul expoziţiunii în dezvoltarea subiectului.  

7. Alegeţi un roman subiectiv studiat şi ilustraţi rolul punctului culminant în construcţia 

subiectului.  

8. Analizaţi relaţiile temporale şi spaţiale în construcţia subiectului unei nuvele fantastice.  

9. Alegeţi un roman aparţinând curentului literar „modernism” şi identificaţi, cu argumente, 

caracteristicile prin care se încadrează în acest curent.  

10. Definiţi nuvela şi argumentaţi apartenenţa sa la genul epic. Ilustraţi varietatea speciei prin 

exemplificări din operele studiate.  

11. Caracterizaţi un personaj dintr-o nuvelă psihologică studiată, evidențiind modalităţile de 

caracterizare specifice.  

12. Alegeţi o nuvelă fantastică dintre cele studiate şi analizaţi mijloacele prin care se realizează 

fantasticul.  

13. Alegeţi o operă lirică dintre cele studiate şi arătaţi semnificaţiile simbolului central al 

acesteia.  

14. Definiţi trăsăturile genului dramatic şi prezentaţi specia „comedie”, prin exemplificări.  

15. Analizaţi particularităţile genului dramatic pe baza unei opere studiate din dramaturgia 

românească.  



16. Analizaţi diferenţele de orientare estetică dintre tradiţionalism şi modernism în perioada 

interbelică.  

17. Definiţi trăsăturile romantismului; arătaţi particularităţile acestui curent literar în poezia 

românească din perioada paşoptistă.  

18. Alegeţi din lirica eminesciană o poezie studiată; justificaţi apartenenţa acesteia la curentul 

literar romantism.  

19. Alegeţi o nuvelă din proza românească a secolului al XIX-lea şi justificaţi apartenenţa sa la 

curentul literar realism.  

20. Analizaţi trei procedee artistice specifice simbolismului; exemplificaţi rolul acestora într-o 

poezie studiată.  

21. Analizaţi comparativ personajul romantic şi personajul realist, din perspectiva celor două 

curente literare: romantismul şi realismul.  

22. Argumentaţi de ce programul revistei „Dacia literară” poate fi considerat un program literar 

romantic.  

23. Analizaţi elementele de inovaţie teoretică, estetică şi socială din programul literar al Junimii. 

24. Arătaţi diversitatea orientărilor şi a curentelor literare din proza românească interbelică; 

exemplificaţi prin opera a doi prozatori studiaţi.  

25. Arătaţi diversitatea stilistică şi de viziune din poezia românească interbelică; exemplificaţi 

prin opera a doi poeţi studiaţi.  

26. Explicaţi conceptul de „sincronism” şi prezentați direcţiile de evoluţie a literaturii române în 

viziunea lui Eugen Lovinescu.  

27. Alegeţi un curent literar european şi prezentaţi ecourile sale în literatura română, cu referire 

la un autor român studiat.  

28. Alegeţi o poezie simbolistă dintre cele studiate şi justificaţi apartenenţa acesteia la curentul 

literar simbolism.  

29. Alegeţi o poezie de factură postmodernă dintre cele studiate şi argumentaţi încadrarea 

acesteia în curentul postmodernist.  

30. Definiţi metafora şi exemplificaţi particularităţile acesteia într-o poezie aparţinând unui poet 

neomodernist.  

31. Analizaţi modul în care raportul dintre denotaţie şi conotaţie poate fi folosit ca sursă a 

umorului; exemplificaţi făcând apel la o comedie studiată.  



32. Definiţi următoarele componente ale comunicării: codul, canalul, contextul. Analizaţi rolul 

acestora într-o dezbatere televizată pe teme de actualitate.  

33. Definiţi următoarele componente ale comunicării: emiţător, mesaj, receptor. Analizaţi rolul 

acestora într-un e-mail adresat unui prieten.  

34. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia referenţială a limbajului în textul literar.  

35. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia conativă a limbajului.  

36. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia fatică a limbajului.  

37. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia poetică a limbajului.  

38. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia expresivă a limbajului.  

39. Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia metalingvistică a limbajului.  

40. Explicaţi relaţia dintre poezia lirică şi funcţia expresivă (emoţională) a limbajului; ilustraţi 

această corelaţie prin două exemple din poezia românească.  

41. Analizaţi relaţia dintre funcţia referenţială a limbajului şi sensurile conotative ale textului 

literar. Exemplificaţi această relaţie în cazul unui portret literar dintr-o operă studiată.  

42. Definiţi stilurile funcţionale ale limbii; arătaţi asemănările şi deosebirile dintre ele, cu 

exemplificări.  

43. Enumeraţi şi definiţi registrele stilistice ale limbii; analizaţi, din perspectivă lexicală, 

diferenţele dintre registrul popular şi registrul cult.  

44. Definiţi caracteristicile textului publicistic. Argumentaţi în ce măsură stilul publicistic este un 

stil funcţional distinct al limbii sau unul de sinteză.  

45. Definiţi argoul şi jargonul; arătaţi care sunt diferenţele dintre ele. Ilustraţi rolul acestora ca 

modalităţi de caracterizare a personajelor şi de realizare a comicului, cu exemplificări.  


