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SUBIECT 1:
(45 de puncte)
Limba turcă1
Se dau câteva cuvinte şi expresii din limba turcă cu traducerea lor în limba română:
ada – o insulă
adalar – insule
iki tas – două cupe
adam – un bărbat
otuz adam – 30 de oameni
taslar – cupe
a. Traduceţi :
30 de insule –
bărbaţi –
b. Explicaţi cum aţi ajuns la traducerea propusă, fără a depăși o pagină.

SUBIECT 2
(45 de puncte)
Limba latină2
Se dau următoarele propoziţii din limba latină cu traducerile lor în limba română:







amo — eu iubesc
amat — el iubeşte
invitor — eu sunt invitat
invitaris — tu eşti invitat
rogas — tu întrebi
rogatur — el este întrebat

a. Traduceţi în limba latină aceste propoziţii :
Tu eşti iubit –
Eu întreb –
Ea invită –
b. Justificaţi-vă răspunsul, fără a depăși o pagină.
Timp de lucru: 2 ore
Se acordă 10 puncte din oficiu
1

2

Limba turcă vorbită în Turcia face parte din marele grup al limbilor altaice. Numărul vorbitorilor nativi este estimat
la 80 de milioane, iar numărul total de vorbitori la 95 de milioane.
Latina era limba vorbită în Antichitate în regiunea din jurul Romei, numită Lazio (Latium), de unde provine și
denumirea de „latină” — limba vorbită în Latium.
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REZOLVARE
SUBIECTUL 1
Limba turcă:
a. Traducere:
30 de insule – otuz ada
bărbaţi – adamlar
b. Perechi minimale:
ada – o insulă
adalar – insule

ada + Ø = substantiv singular
ada + -lar → substantiv plural

iki tas – două cupe
taslar – cupe

iki = două
tas + -lar = → substantiv plural
tas + Ø = substantiv singular
Numeral + Substantiv → Numeral + Substantiv
singular!

adam – un bărbat
otuz adam – 30 de oameni

adam + Ø = substantiv singular
adam + -lar = substantiv plural
Numeral + Substantiv → Numeral + Substantiv
singular!

Cheile exercițiului sunt: (i) găsirea regulii de formare a pluralului în limba turcă; (ii) identificarea
regulii conform căreia numeralele sunt urmate de forma de singular a substantivului, și nu forma de
plural, ca în română.
SUBIECTUL 2
Limba latină:
a. Traducere:
Tu eşti iubit - amaris
Eu întreb - rogo
Ea invită - invitat
b.
Observaţii:
amo — eu iubesc
amat — el iubeşte

Terminaţii: - o (eu) - diateza activă
- t (el) - diateza activă

invitor — eu sunt invitat
invitaris — tu eşti invitat

Terminaţii: - r (eu) - diateza pasivă
- ris (tu) - diateza pasivă

rogas — tu întrebi
rogatur — el este întrebat

Terminaţii: - s (tu) – diateza activă
- tur (el) – diateza pasivă
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BAREM
SUBIECTUL 1
Se acordă câte 15 puncte pentru fiecare traducere corectă + 15 puncte pentru explicație. În
redactarea explicației se punctează coerența, logica, corectitudinea deducțiilor.
SUBIECTUL 2
Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare traducere + 15 puncte pentru justificarea răspunsului. În
redactarea explicației s e punctează coerența, logica, corectitudinea deducțiilor.
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
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