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Îţi dorim mult succes!  
 

 

 

 

 

Punctaj acumulat _________ 

 

Raionul 

   
 

Localitatea  

  
 

Instituţia de învăţămînt 

   
 

  
 

Numele, prenumele elevului 

   



 

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini: 

Constantin Noica se poate considera –  se consideră, cred – un om fericit. Un om fericit este 

acela care descoperă în toate etapele şi actele vieţii sale un acord subtil între întâmplările acestei 

vieţi şi sensul pe care el i l-a conferit. 

Însă un asemenea acord se poate realiza cel puţin în două chipuri. Există naturi fericite, 

capabile să descopere peste tot, chiar şi acolo unde ea nu e de găsit, armonia aceea între 

conţinuturile vieţii şi sensurile ei. Fericirea devine în acest caz o secreţie a subiectivităţii, (1) care 

este aptă să interpreteze fiecare eveniment drept o confirmare a propriului său proiect şi să facă până 

şi din prezenţa negativului o strategie mai complicată în economia reuşitei finale.  Noica este o 

asemenea natură fericită. El a cunoscut fericirea aproape ca pe elementul unei înzestrări biologice şi 

a ştiut să o plimbe peste viaţă şi lume cu graţia iresponsabilă şi inconştientă pe care nu o au decât 

sfinţii şi înţelepţii. A dus, de fapt, o lungă vreme, începând cu anul 1948, o viaţă de mizerie: zece ani 

de domiciliu obligatoriu la Câmpulung, apoi şase ani de închisoare dintr-o iniţială condamnare de 

douăzeci şi cinci. În timpul domiciliului obligatoriu a trăit dând meditaţii de matematică sau limbi 

străine cu cinci lei ora. A declarat însă că această perioadă a fost benefică în viaţa sa, (2) că 

închisoarea a  fost „o încântare”, o perioadă de primenire spirituală şi un prilej de meditaţie. Orice 

lucru rău a sfârşit pentru el prin a fi bun, aşa cum răul de a nu fi făcut profesorat universitar, de a nu 

fi fost onorat şi solicitat l-a înţeles drept binele de a-şi putea vedea în linişte de treabă. 

Există însă şi o întemeiere obiectivă a fericirii, când acordul despre care vorbeam este real, 

când întâmplările vieţii cuiva vin de la sine în întâmpinarea sensului instituit şi a scopului urmărit. 

Noica a cunoscut fericirea şi în acest al doilea sens al ei, singurul adevărat şi real, de fapt: în ultima 

parte a vieţii, istoria a trecut de partea lui, l-a ajutat şi favorizat.  

 

 (Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş) 

 

Nr. Item Scor 

1 Răspunde în enunțuri complete la următoarele întrebări: 

a) Din ce cauză Constantin Noica se poate considera un om fericit?    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Ce descoperă peste tot naturile fericite? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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c) Cum a cunoscut Constantin Noica fericirea? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) În ce a constat viaţa de mizerie, pe care a dus-o o lungă vreme 

Constantin Noica? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

2 Rezumă textul în limita de 110-120 de cuvinte. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3 Formulează, în limita unui enunț, mesajul textului.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

L  
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4 Redactează un text coerent de 8-10 rânduri, în care îţi exprimi punctul de vedere 

asupra posibilității de realizare a omului persecutat, aducând 3 argumente. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6 

7 

8 

5 Numește 4 stări de spirit pe care le poate trăi o persoană.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6 Numerotează primele 3 propoziţii în frază, delimitându-le prin bare oblice: 

Există însă şi o întemeiere obiectivă a fericirii, când acordul despre care 

vorbeam este real, când întâmplările vieţii cuiva vin de la sine în întâmpinarea 

sensului instituit şi a scopului urmărit. 
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7 
Completează dialogul, formulând întrebări adecvate:  

- __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Sunt profesor de matematică. 

- __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Mi-am început cariera de profesor acum 10 ani, într-un liceu din capitală. 

- __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Îmi place să citesc romane de aventură.  

- __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Cunosc la perfecție limba engleză.  
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8 
Explică, în 6-8 rânduri de text coerent, ce semnifică fericirea pentru tine. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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9 
Motivează prin regulile de punctuaţie în vigoare utilizarea virgulelor numerotate 

în text.  

 

(1)______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(2)______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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10 Extrage din primul alineat din articolul de mai jos numele a două personalităţi 

pe care Constantin Noica le-a întâlnit în viaţa sa.  

Constantin Noica 

Anii libertății, Păltiniș (1964 - 1987) 

Din 1965 se stabilește în București, unde va lucra ca cercetător la Centrul de 

Logică al Academiei Române, având drept domiciliu un apartament cu două 

camere, unde Noica va ține seminare private pe marginea filosofiei hegeliene, 

platonice sau kantiene. Printre participanți se numără mai tinerii săi colegi de la 

Centrul de Logică (Sorin Vieru) sau de la Institutul de Istoria Artei (Gabriel 

Liiceanu și Andrei Pleșu). 

In 1976, Constantin Noica îl întâlneşte, la o lansare de carte care a avut loc la 

Cluj-Napoca, pe Iustinian Chira, bun prieten al lui Ioan Alexandru și al 

scriitorilor în general. Invitat de acesta, Noica ajunge în scurt timp la Mănăstirea 

Rohia unde zăbovește 3 zile. Cadrul natural și biblioteca vastă îl impresionează 

deopotrivă pe marele filosof, care nu ezită să îi povestească lui Nicolae 

Steinhardt despre cele văzute la Rohia, știind gândul acestuia de a se retrage 

într-o mănăstire. 

Ultimii ani din viață, începând cu anul 1975, Constantin Noica și i-a petrecut 

la Păltiniș, lângă Sibiu, locuința lui devenind loc de pelerinaj și de dialog de tip 

socratic pentru admiratorii și discipolii săi (vezi Jurnalul de la 

Păltiniș de Gabriel Liiceanu). Se stinge din viață la 4 decembrie 1987. A fost 

înmormântat pe 6 decembrie 1987, la Schitul Păltiniș, după dorința sa, slujba 

fiind oficiată de un sobor de preoți în frunte cu ÎPS 

Mitropolit Antonie al Ardealului, Crișanei și Maramureșului. După 1989, 

Gabriel Liiceanu s-a ocupat de reeditarea integrală a cărților lui Noica. 

_______________________________________________________ 

 

L  

0  

1  

2  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Vieru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_de_Istoria_Artei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ple%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/1976
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iustinian_Chira
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Alexandru
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Rohia
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Rohia
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Rohia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83ltini%C8%99,_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jurnalul_de_la_P%C4%83ltini%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jurnalul_de_la_P%C4%83ltini%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jurnalul_de_la_P%C4%83ltini%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1987
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antonie_Pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardeal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989


11 Explică în  2 enunțuri cum îţi imaginezi o locuinţă devenită loc de pelerinaj şi de 

dialog.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12 Redactează un anunţ pentru elevii din  LT „George Meniuc” din capitală, 

doritori să meargă, în perioada 25-30 mai 2017, în excursie la Păltiniş, pentru a 

vizita locurile unde a trăit şi creat Constantin Noica. 

Vei semna cu numele Claudiu/Claudia Vântur, elev în clasa a XII-a „B”. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 Corectitudinea  tuturor secvenţelor scrise  L 0 1 2 

3 4 5 

 Total  50 

 


