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ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ŞI DE CULTURĂ ROMANICĂ 
Clasa a VII-a 

 
I.  Textul de mai jos reprezintă o variantă parțială de reconstituire a uneia dintre cele mai 
importante inscripții romane descoperite în România: „actul de naștere” al unui oraș. 
Traduceți textul în limba română: (30 p.) 
 
Imperator Caesar, Divi Nervae filius, Nerva Traianus Optimus Augustus [...], tribunicia potestate XX, 
imperator XIII, consul VI, pater patriae, coloniae Ulpiae Traianae Dacicae Sarmizegetusae forum [...] dedit. 
 
PRECIZĂRI LEXICALE ȘI GRAMATICALE: 
1. imperator, Caesar, consul, pater – forme de N. sg. 2. Divus = „Divin” (apelativ acordat unor împărați 
romani, după moarte), acordat cu Nerva. 3. Optimus, Augustus – supranume imperiale (pentru sens, v. 
dicționar). 4. tribunicia potestate = „învestit cu puterea tribuniciană”. 5. Toate cifrele romane din text au rolul 
unor numerale adverbiale (de exemplu, III = „a treia oară”); în traducere, veți scrie aceste numerale cu 
litere, ca în exemplul dat („a treia oară”, nu „a III-a oară”). 6. dedit = „a oferit”, „a dedicat” 
 
II.  1. Construiți și traduceți următoarele forme verbale:    (16 p.) 
a) tango, -ĕre: indicativ prezent, persoanele I și a III-a, plural; 
b) vincio, -ire: indicativ imperfect, persoana a II-a singular și plural.  
2. Se dau următoarele două serii de cuvinte înrudite:     (10 p.) 
● coastă, costier, a acosta, acostament    ● a campa, campanie, câmp, campament  

Pentru fiecare dintre serii: 
a) precizați, utilizând dicționarul, etimonul (cuvântul de origine) din limba latină – câte un 
substantiv;  
b) extrageți cuvintele moștenite – scrieți-le pe foaia de concurs.  

3. Identificați în limba română câte două cuvinte cu valori morfologice diferite (de exemplu, 
un substantiv și un adjectiv), al căror etimon să fie imperator, respectiv pater.  (4 p.) 
 
III.  Ansamblul sculptural din imaginea de mai jos se găsește în orașul Târnăveni (jud. Mureș). 

Priviți cu atenție imaginea și răspundeți cerințelor 
aferente:                   (30 p.) 
1. Identificați cele trei personaje care compun 
sculptura. 
2. Explicați pe scurt, în 50-70 de cuvinte, cum s-a 
creat legătura maternă între animal și cei doi copii, în 
contextul mitului la care face trimitere opera de artă. 
3. Raportându-vă la faptele din biografia mitică a 
primului rege roman, justificați, în 50-70 de cuvinte, 
valoarea/valorile care îl definesc, dintre următoarele: 
cultura legii, gloria, moderația. 
4. Scrieți cu cifre arabe anul inaugurării 

monumentului, precizat pe soclul sculpturii  (v. detaliul din stânga). 
5. Precizați motivul esențial pentru care acest grup statuar, o copie după originalul aflat la 
Roma, se găsește nu doar la Târnăveni, ci și în multe alte orașe din România. 
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Clasa a VIII-a 
 

CERTAMEN LUDICUM 
 
Subiectul I. Traduceţi textul. (40 de puncte) 
 
Romulus et Remus de aedificatione urbis acriter tractabant. Pariter regnare in nova civitate debebant. 
Primus in monte Palatino locum idoneum designat et urbem Romam appellare desiderabat. Frater 
vero in vicino colle suum oppidum erigere cupiebat. Nomen oppidi Remuria erat. 

(după Pseudo-Aurelius Victor, De origine gentis Romanae) 
 
Subiectul II.(30 de puncte) 
1. Analizaţi morfologic cuvintele subliniate: aedificatione, idoneum, designat, suum, erat. (10 puncte) 
N.B.: Nu uitaţi forma de dicţionar. 
2. Transcrieţi verbele regulate care se află în textul de mai sus la timpul imperfect. Puneţi-le apoi la 
indicativ prezent, persoana I plural. (8 puncte) 
3. În enunţul de mai jos s-a strecurat o eroare. Explicaţi-o cu ajutorul cunoştinţelor de limba latină. 
(2 puncte) 
 Exploratorii, deși foarte optimiști, nu au putut să suporte cele mai extreme condiții de trai. 
4. În seriile de cuvinte de mai jos, unul nu se potriveşte cu celelalte. Identificaţi intruşii, argumentând 
alegerea făcută, indicând criteriul/criteriile morfologic/morfologice de diferențiere. (10 puncte) 
a) cauda, rota, auriga, vita, femina 
b) dicis, legis, desinis, punis, cedis 
c) suum, sum, suorum, suam, suarum 
d) piratis, necatis, laudatis, aratis, cenatis 
e) vulgus, balteus, gladius, lectus, pannus 
 
Subiectul III. (20 de puncte) 
1. Completaţi spaţiile punctate pentru a afla o variantă mai puţin cunoscută a legendei întemeierii 
Romei. (10 puncte) 
Disputa dintre fraţi nu ajungea la niciun rezultat şi bunicul ______________ a fost luat ca arbitru, iar 
zeii nemuritori trebuiau să le fie judecători. Cine va primi primul semne favorabile, acela va fonda 
oraşul. Pe colina ____________, Remus a văzut primul __________ vulturi care au venit din partea 
stângă. Romulus, aflând aceasta, i-a zis lui Remus: „Dar acum eu îţi voi arăta ___________________ 
vulturi.” Şi aşa s-a şi întâmplat, păsările venind acum din partea dreaptă. Ba mai mult, apariţia 
miraculoasă a fost însoţită de strălucirea unui fulger şi de un ___________________ care s-a auzit 
imediat după aceea. 

(După Pseudo-Aurelius Victor, De origine gentis Romanae) 
2. Identificaţi în legenda de mai sus ce zeu trimite auspiciile favorabile şi care sunt cele trei atribute 
ale sale care apar în text. Explicaţi de ce acesta este zeul care hotărăşte câştigătorul disputei. (10 
puncte)  
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Clasa a IX-a 
 

Subiectul I ………………………………………………………………………………….….  40 puncte 
Oferiți o variantă de traducere în limba română: 
 

Cavaleria romană învinge rezistența haeduilor 
Eo1 signa Caesar aciemque constituit; quae2 res et hostes Gallos tardabat et nostros spe auxilii 

confirmabat. Tandem Germani ab dextro latere, summum iugum nacti3, hostes loco depellunt et usque ad 
flumen, ubi Vercingetorix cum pedestribus copiis erat, persequuntur4 compluresque interficiunt. Reliqui se 
fugae mandant. Omnibus locis fit5 magna caede. Tres nobiles Haeduos captos6 ad Caesarem perducunt: 
Cotum, praefectum  equitum, Cavarillum et Eporedorigem duces. 

 Caesar, De bello Gallico, VII, 67 (4-7), text adaptat 
 

1eo, adv = acolo 
2quae (aici, adj. pron. interogativ) = care 
3nacti  = găsind 
4persequuntur (verb persequor) = urmăresc (ei) 

5fit = se produce 
6captos (de la participiu perfect captus,-a,-um) = 
prins,-ă 

 
Subiectul II ................................................................................................................................ 30 puncte 
II.1 Analizați morfologic cuvintele subliniate în textul de mai sus: nostros, latere, interficiunt, nobiles. 
Menționați și formele lor de bază (de dicționar) 
................................................................................................10 puncte 
II.2 Identificați în text și rescrieți pe foaia de concurs: ................................................................ 5 puncte 

a) un substantiv masculin de declinarea a III-a în cazul genitiv, numărul plural .......1 punct 
b) un verb de conjugarea I la indicativ, imperfect ...................................................... 1 punct 
c) un adjectiv de genul feminin, în cazul ablativ, numărul plural .................................. 1 punct 
d) un substantiv neutru în cazul genitiv, numărul singular ......................................... 1 punct 
e) un pronume reflexiv ................................................................................................. 1 punct 

 
II. 3 Schimbați numărul tuturor cuvintelor flexibile din structurile: hostes loco depellunt și 
aciemque constituit. ......................................................................................................... 5 puncte 
II. 4 Treceți formele verbale erat, mandant și perducunt la modul indicativ timpul viitor, persoana a II-a, 
numărul plural și notați-l pe foaia de concurs. ................................................................................. 6 puncte 
II. 5 Identificați în limba română câte două cuvinte cu valori morfologice diferite (de exemplu un substantiv și 
un adjectiv) al căror etimon (cuvânt de origine) să fie latus, -eris, respectiv captus. ....... 4 puncte 
 
Subiectul III ............................................................................................................................. 20 puncte 
Redactați un eseu, în aproximativ 100-150 cuvinte, prin care să justificați afirmațiile istoricului roman 
Titus Livius referitoare la unul dintre regii etrusci ai Romei. 
"El pășește acum să desăvârșească cele mai mari lucrări și să consolideze opera în vederea păcii, pentru că, 
în măsura în care Numa fusese creatorul dreptului de obârșie divină, tot așa el, la rândul lui, a ajuns să fie 
prețuit de urmași [...] fiindcă nu meritele și serviciile prestate pe front și în timp de pace erau acelea care 
rostuiau pe cetățeni în viață și în relațiile lor cu statul, ci [...] o anumită rânduială în viața socială, care 
trebuia respectată și în timp de război și în timp de pace." 

(Ab Urbe condita, I, 42) 
Eseul trebuie să cuprindă numele regelui, realizările acestuia la nivel socio-politic, instituțional și 
religios, precum și, unde este cazul, terminologie latină aferentă. 
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Clasa a X-a 
 
 
I. SUBIECTUL I          (40 de puncte)  
Traduceţi în limba română cu ajutorul dicţionarului:   
 
Cetatea Alesia era o cetate aproape inexpugnabilă. În fața ei se afla o câmpie. De aceea gallii au construit, 
în partea orientală, o fossa și un zid rudimentar de 6 picioare. Fortificațiile, de aproximativ doi metri înălțime, 
construite de romani, sunt aproape gata;  se întindeau  pe o distanță de 15 kilometri. Beligeranții erau legiunile 
lui Caesar și trupele galice ale lui Vercingetorix. 
 
Equestre proelium fit1 in ea planitie. Summa vi ex una parte et altera parte contenditur. Laborantibus 
nostris Caesar Germanos summittit legionesque pro castris constituit, ne2 subito irruptio ab hostium 
peditatu fiat3. Postquam praesidium legionum additum est, nostris animus augetur: hostes in fugam 
coniciuntur et se ipsi multitudine impediunt atque angustioribus portis relictis coacervantur. Germani 
acrius usque ad munitiones sequuntur. Fit magna caedes: nonnulli [...] fossam transire et maceriam 
transcendere conantur. Paulum legiones Caesar quas pro vallo constituerat promoveri iubet. Non 
minus ii qui intra munitiones erant perturbantur. Galli ad arma conclamant; nonnulli pavidi in 
oppidum irrumpunt. Vercingetorix iubet portas claudi.  
 

Caesar, Bellum Gallicum, Liber VII,LXX 

1 fit = are loc 2 ne = ca să nu  3 fiat = să fie făcută 

 

II. SUBIECTUL AL II-LEA        (20 de puncte)  

1. Analizaţi morfologic şi sintactic termenii subliniaţi: augetur, angustioribus, caedes, quas  ( 10 puncte) 
2. Identificaţi în textul latinesc de mai sus și res crieți pe foaia de concurs: (10 puncte) 

a. două subordonate relative atributive (reale)   (4p) 
b. două subordonate completive infinitivale (Acuzativ+Inf.)  (4p) 
c. două verbe deponente (2p)  

SUBIECTUL AL III-LEA (30 de puncte) 

Traduceţi în limba latină: 
 
Soldații (miles), care erau în fața (pro) porților (porta) taberei (castra) de strajă (in+Abl.; statio, -onis), i-au dat 
de veste (nuntio) lui Caesar că un nor (nubes) de praf (pulvis, -eris) mai mare (magnus) este observat (/se vede) 
în acea direcție (pars) spre care (Acuz.) legiunea și-ar fi făcut (facio) drum (iter). Caesar a poruncit ( iubeo) ca 
aceste cohorte (cohors) care erau pentru pază (praesidium, -ii) să plece (proficiscor) cu el (/sine) acolo (ibi) și 
ca, dintre celelalte (reliquus) cohorte, două (duo) să le urmeze (subsequor). 
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Clasa a XI-a 

 
Subiectul I ……………………………….......................……………………………….….  50 puncte 
Oferiți o variantă de traducere literară în limba română: 

Soldații lui Pompei își împart viitoarele recompense înainte de bătălia de la Pharsalus 
Pompeius paucis post diebus in Thessaliam pervenit contionatusque apud cunctum exercitum suis agit 

gratias, Scipionis milites cohortatur, ut parta iam victoria praedae ac praemiorum velint esse participes, 
receptisque omnibus in una castra legionibus suum cum Scipione honorem partitur classicumque apud eum 
cani et alterum illi iubet praetorium tendi. Auctis copiis Pompei duobusque magnis exercitibus coniunctis 
pristina omnium confirmatur opinio et spes victoriae augetur, adeo ut, quidquid intercederet temporis, id 
morari reditum in Italiam videretur, et siquando quid Pompeius tardius aut consideratius faceret, unius esse 
negotium diei, sed illum delectari imperio et consulares praetoriosque servorum habere numero dicerent. 
Iamque inter se palam de imperiis ac de sacerdotiis contendebant in annosque consulatum definiebant, alii 
domos bonaque eorum, qui in castris erant Caesaris, petebant. 

 C. I. Caesar, De bello civili, III, 82, 1-3 
 

Subiectul II ............................................................................................................................... 40 puncte 
Pornind de la lectura fragmentului de mai jos, oferit în original și traducere, redactați un comentariu 
literar: 
 
Sin autem quaereremus quis esset is, qui ad rem publicam moderandam usum et scientiam et studium suum 
contulisset, definirem hoc modo: qui quibus rebus utilitas rei publicae pareretur augereturque, teneret eisque 
uteretur, hunc rei publicae rectorem et consili publici auctorem esse habendum, praedicaremque P. Lentulum 
principem illum et Ti. Gracchum patrem et Q. Metellum et P. Africanum et C. Laelium et innumerabilis alios 
cum ex nostra civitate tum ex ceteris. […] Sed aliud quiddam, longe aliud, Crasse, quaerimus: acuto homine 
nobis opus est et natura usuque callido, qui sagaciter pervestiget, quid sui cives eique homines, quibus aliquid 
dicendo persuadere velit, cogitent, sentiat, opinentur, exspectent; teneat oportet venas cuiusque generis, 
aetatis, ordinis, et eorum, apud quos aliquid aget aut erit acturus, mentis sensusque degustet […]. 

M. Tullius Cicero, De oratore, I, 211, 223  
 
Dacă, iarăși, ar trebui să definim persoana care își consacră experiența, știința și strădania conducerii treburilor 
publice, aș zice că trebuie să fie socotit conducător de stat și îndrumător al sfatului obștesc cel care stăpânește 
și folosește mijloacele prin care se creează și sporește prosperitatea țării și i-aș da ca exemplu pe P. Lentulus, 
acel fruntaș al senatului, pe T. Gracchus tatăl, pe Q. Metellus, P. Africanus, C. Laelius și nenumărați alții – 
atât de-ai noștri, cât și din alte state. […] Dar noi căutăm altceva, cu totul altceva, Crassus. Avem nevoie de 
un om cu minte pătrunzătoare, iscusit din fire și prin practica lucrurilor, care să afle cu istețime ce gândesc 
concetățenii săi și toți cei pe care vrea să îi convingă prin cuvântarea lui, ce simt ei, ce cred, ce așteaptă. 
Oratorul trebuie să cunoască pulsul fiecărei categorii de oameni, fiecărei vârste, fiecărei clase sociale și să 
scruteze ideile și sentimentele celor în fața cărora pledează sau are de gând să pledeze […]. 

(Traducere Gh. Guțu) 
 
Puncte de reper obligatorii: a) oferirea unor elemente minimale de contextualizare a pasajului în operă; b) 
relația dintre omul politic (practicianul) și orator (teoreticianul); c) rolul oratorului în societate (calități morale 
și politice pe care un mare orator trebuie să le aibă); d) forța persuasivă a cuvântului; e) selecția vocabularului-
cuvinte cheie și explicarea lor în cadrul pasajului; f) procedeul retoric exemplum ex auctoritate și relevanța lui 
pentru fragment și pentru tratat în întregul său; g) identificarea altor două procedee retorice relevante și 
comentarea lor. 
Nota. Analiza literară se va axa pe valorificarea textului dat. Nu vor fi punctate informațiile de ordin general 
decât în măsura în care clarifică idei din textul dat și nu înlocuiesc interpretarea propriu-zisă a acestuia. 
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Clasa a XII-a 

Subiectul I ………………………………………………………………………………….….  50 puncte 
Oferiți o variantă de traducere literară în limba română: 

 
Cicero oferă un nou model educativ pentru tineretul roman 

Quam ob rem, si quem forte inveneritis qui aspernetur oculis pulchritudinem rerum, non odore ullo, 
non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus omnem suavitatem, huic homini ego fortasse et pauci deos 
propitios, plerique autem iratos putabunt. Ergo haec deserta via et inculta atque interclusa iam frondibus et 
virgultis relinquatur. Detur aliqui ludus aetati; sit adulescentia liberior; non omnia voluptatibus denegentur; 
non semper superet vera illa et derecta ratio; vincat aliquando cupiditas voluptasque rationem, dum modo illa 
in hoc genere praescriptio moderatioque teneatur. Parcat iuventus pudicitiae suae, ne spoliet alienam, ne 
effundat patrimonium, ne faenore trucidetur, ne incurrat in alterius domum atque famam, ne probrum castis, 
labem integris, infamiam bonis inferat, ne quem vi terreat, ne intersit  insidiis, scelere careat. 

 M.Tullius Cicero, Pro Caelio, 18 (42) 
 

Subiectul II ....................................................................................................................... 40 puncte 
Citiți cu atenție următoarele versuri: 

Ei mihi, qualis erat! Quantum mutatus ab illo 
Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli, 
Vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignes! 
Squalentem barbam et concretos sanguine crines, 
Vulneraque illa gerens, quae circum plurima muros 
Accepit patrios, Ultro flens ipse videbar 
Compellare virum, et maestas expromere voces: 
<O lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum, 
Quae tantae tenuere morae? Quibus, Hector, ab oris, 
Exspectate, venis? Ut te post multa tuorum 
Funera, post varios hominumque urbisque labores, 
Defessi aspicimus! Quae causa indigna serenos 
Foedavit vultus? aut cur haec vulnera cerno?> 
Ille nihil, nec me quaerentem vana moratur; 
Sed graviter gemitus imo de pectore ducens: 
<Heu! Fuge, nate dea, teque his, ait, eripe flammis. 
Hostis habet muros; ruit alto a culmine Troia. 
Sat patriae Priamoque datum: si Pergama dextra 
Defendi possent, etiam hac defensa fuissent. 
Sacra suosque tibi commendat Troia Penates; 
Hos cape fatorum comites, his moenia quaere, 
Magna pererrato statues quae denique ponto.> 
Sic ait, et manibus vittas Vestamque potentem 
Aeternumque adytis effert penetralibus ignem. 

(P. Vergilius Maro, Aeneis, II, 274-297) 

Doamne, dar cum mai era! și cât de mai altfel ca Hector, 
Cel care-odată s-a-ntors în peptarul răpit lui Ahile, 
Cel ce cu frigice flăcări aprinse corăbii danae! 
Barba-i zbârlită, și-n barbă și-n plete cu țurțuri de sânge, 
Trupul tutindeni ciuntit de rănile fără de număr, 
Toate de dânsul primite sub ziduri. Și-n plângere multă 
Parc-am voit să-l întreb și triste cuvinte-nceput-am: 
<Soarele Troiei, tu Hector! Și-a Troiei nădejde din urmă. 
Unde-ai rămas pân-acum? Din care pământuri, o, Hector, 
Vii tu, de mult așteptate? Vai mulți mai periră de-ai noștri 
Hector, de-atunci, și prin câte-a trecut și cetatea și neamul! 
Cum te-așteptam, istoviții! Ce lucru nevrednic scârbit-a 
Vecinic seninul tău chip? De când ești rănit, o viteze?> 
Dânsul nimic; și răspuns nu-mi dete-ntrebării 
Ci din adâncuri de suflet suspine gemut-a cu vaiet: 
<Fugi, o, născut al zeiții, el zice, vai, fugi de perire!- 
Troia e-n mâni la potrivnici și cade din creștet azi Troia. 
Noi ne-am luptat îndestul: de-ar fi fost cu putință să-mi 
aperi 
Troia cu brațele, vai, de mult ar fi fost mântuită! 
Troia-ți încrede de-acum și penații și sfintele sale; 
Pleacă: tovarăși să-i ai și găsește-le cuibul aiurea; 
Cuibul, pe mări rătăcind, tu-n urmă clădi-l-vei puternic.> 
Zise, și-apoi a plecat, scoțând pe puternica Vesta 
Din nepătrunsele-odăi, deodată cu focul cel vecinic. 

(Traducere George Coșbuc) 
Redactați un comentariu literar al versurilor propuse având în vedere următoarele aspecte: 

- ilustrarea ideilor poetice prin referiri la secvența de text: trupul devastat al lui Hector, îndemnul pe care umbra 
acestuia i-l adresează lui Enea; 

- identificarea și interpretarea elementelor-cheie (inclusiv la nivelul lexicului poetic) simboluri, imagini care 
definesc relația umbra lui Hector-profeția făcută de acesta; 

- modelul/ modelele care l-au inspirat pe poetul latin în realizarea acestui pasaj; 
- comentarea semnificațiilor a cel puțin trei elemente stilistice relevante. 

Notă. Comentariul literar se va axa pe valorificarea textului dat. Nu vor fi punctate informațiile de ordin general referitoare 
la epopeea "Eneida" decât în măsura în care clarifică idei poetice și nu înlocuiesc interpretarea propriu-zisă a acestora. 
 


