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LIMBA LATINĂ 

Clasa a VIII-a 

 

 

Subiectul I .......................................................................................................................... 50 puncte 

 

I.1 Traduceți în limba română textul de mai jos: ........................................................... 50 puncte 

 

Vulpes et aquila 

Vulpinos catulos aquila abripit et in alta arbore ante pullorum ieiunorum nidum ponit. Catulorum mater 

luctuosis precibus catulos suos petit. Aquila, in alto nodo tuta, miserae matris lamentationes contemmit. 

Tum vulpes ab Iovis ara igneam facem rapit et, apud altae arboris pedes, catulos aquilam poscit alioquin 

flammis arborem nidumque incendit. Aquila, terroris plena, natos vulpi integros tradit veniamque 

implorat. 

(Phaedrus, Fabulae, text adaptat) 

  

 

Subiectul II .................................................................................................................... 20 puncte 

II.1 Analizați morfologic cuvintele subliniate în textul de mai sus: suos, altae, flammis, vulpi. Notați și 

formele de bază ale acestora (din dicționar). ................................................................ 10 puncte 

II.2 Schimbați numărul structurilor nominale: pullorum ieiunorum, miserae matris și arborem nidumque 

păstrând neschimbate celelate categorii gramaticale. ................................................... 6 puncte 

II.3 Treceți verbul rapit la modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, plural și la indicativ 

imperfect, persoana I, singular. .................................................................................... 4 puncte 

 

Subiectul III ............................................................................................................... 20 puncte 

III.1 Prezentați, în maxim 20 rânduri, episodul răpirii sabinelor din legenda întemeierii Romei și explicați 

semnificația acestuia. .....................................................................   10 puncte  

III.2 Redactați în 25-30 rânduri (cel mult o pagină) o prezentare a zeiței Minerva în religia romană. Veți 

avea în vedere: corespondentul grec, atributele, simbolurile divinității precum și un succint pasaj mitic 

reprezentativ. .............................................................................. 10 puncte 
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.  1. Redactaţi o variantă de traducere în limba română:     (40 p.) 
 

Despre asumarea responsabilităţii – un exemplu extrem 

Marcus Petronius, eius legionis centurio, graviter vulneratus
1
, manipularibus suis, qui secum erant, 

„Quoniam”, dixit, „una vobiscum servare non possum, vestrae quidem certe vitae prospiciam, quos 

cupiditate gloriae adductus
2
 in periculum deduxi. Vos vobis consulite!” Simul in medios hostes irrupit 

multosque a porta paulum summovit. Auxiliaribus suis „Frustra”, inquit, „mihi subvenire affectatis, 

quem iam sanguis viresque deficiunt. Proinde abite
3
, dum est facultas, vosque ad legionem recipite!” Ita 

suis salutaris fuit.       (C. Iulius Caesar, De bello Gallico, VII, 50, 

text adaptat) 
 

(1) vulneratus, -a, -um = „rănit(ă)”    (2) adductus, -a, -um = „mânat(ă)”, „împins(ă)”  

(3) abite – formă de imperativ (v. abeo, -ire) 
 

2. Analizați morfologic cuvintele subliniate (prospiciam, cupiditate, auxiliaribus, suis). (12 p.) 

3. Transcrieţi din text:        (10 p.) 

a) toate pronumele aflate la cazul ablativ;      

b) un verb copulativ; 

c) un adjectiv de genul feminin; 

d) un adjectiv de clasa I, substantivizat. 

N.B. Precizați dacă anumite forme solicitate nu se regăsesc în text. 

4. Schimbați numărul tuturor cuvintelor flexibile din structura quos cupiditate in periculum 

deduxi.  (4 p.) 

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 consulite, respectiv sanguis 

(4 p.) 
 

II. 1. Explicați pe scurt semnificația următoarelor noțiuni, în contextul republicii romane: tribunus 

plebis, cursus honorum, dictatura.  (6 p.) 
 

 2. Redactați o prezentare sintetică, de aproximativ o pagină (dar nu mai mult de 250 de cuvinte), 

a Senatului roman în vremea regalității și a republicii – tipul de instituție, corpul senatorial, facțiuni 

politice, atribuții etc. Din argumentația voastră trebuie să reiasă evoluția acestei instituții, în raport cu 

monarhul și magistrații.         (14 p.) 
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I. 1. Oferiţi o variantă de traducere în limba română:       (40 p.) 
 

Preţul iluzoriei libertăţi: Critognatus le propune galilor o soluţie inumană   

„Quid ergo? Romanos in illis ulterioribus munitionibus animine
1
 causa cotidie exerceri putatis? Si 

illorum nuntiis confirmari non potestis omni aditu praesepto, his utimini testibus appropinquare
2
 eorum 

adventum! Cuius rei timore exterriti, diem noctemque in opere versantur. Quid ergo mei consilii est? 

Facere, quod nostri maiores nequaquam pari bello Cimbrorum Teutonumque fecerunt. Qui, in oppida 

compulsi ac simili inopia subacti, eorum corporibus qui aetate ad bellum inutiles videbantur vitam 

toleraverunt neque se hostibus tradiderunt. Cuius rei si exemplum non haberemus, tamen libertatis causa 

institui et posteris prodi pulcherrimum [esse] iudicarem. Nam quid illi simile bello fuit?” 

         (C. Iulius Caesar, De bello Gallico, VII, 77) 

(1) animi + -ne (adv. interogativ enclitic = „oare”) 
(2) cum că se apropie sosirea lor 

   2. Precizați cazul și funcția sintactică a cuvintelor subliniate.     (10 p.) 

   3. Transcrieţi din text o subordonată participială absolută şi menţionaţi funcţia (valoarea) ei. (2 p.) 

   4. Identificaţi în text – în cazul în care există – şi rescrieţi pe foaia de concurs:  (5 p.) 

 a) un infinitiv cu funcţie sintactică de subiect; 

 b) un infinitiv cu funcţie sintactică de complement direct; 

 c) un complement circumstanţial de scop; 

 d) un complement de agent; 

 e) un pronume relativ în cazul acuzativ. 
   

   N.B. Precizați dacă anumite forme solicitate nu se regăsesc în text. 

 

II. Traduceţi textul de mai jos în limba latină:       (33 p.) 
 

Atunci (tunc) unul dintre prizonieri (captivus) zise (inquam): „De ce (quid) să umblați după (sector) 

această pradă (praeda) absolut neimportantă (miser) voi, cărora vă este permis (licet) să fiți deja (iam) 

foarte bogați (fortunatus)? Puteți ajunge (pervenio) la Aduatuca* în trei ore (hora): acolo (huc) romanii     

și-au adunat (confero) toate bogățiile (fortuna).” Dându-li-se (offero) speranța (spes), germanii pleacă 

(contendo) spre Aduatuca, folosindu-se (utor) de aceeași călăuză (dux), prin a cărui trădare (indicium) 

aflaseră (cognosco) aceste lucruri.       (după De bello Gallico, VI, 35) 

* Aduatuca, -ae = așezare celtică         
 

N. B. Structurile subliniate trebuie traduse prin subordonate participiale. 
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1. Traduceți în limba română: 

Hac in utramque partem disputatione habita, cum a Cotta primisque ordinibus acriter 

resisteretur, "Vincite," inquit, "si ita vultis," Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars 

militum exaudiret; neque is sum," inquit, "qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear: hi 

sapient; si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent, qui, si per te liceat, perendino die 

cum proximis hibernis coniuncti communem cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti 

et relegati longe ab ceteris aut ferro aut fame intereant." […] Tandem dat Cotta permotus 

manus: superat sententia Sabini. Pronuntiatur prima luce ituros. Consumitur vigiliis reliqua 

pars noctis, cum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid ex 

instrumento hibernorum relinquere cogeretur.. (De bello Gallico, V, 30-31) 

2. Citiți cu atenție textul următor, și redactați un eseu cu tema generală: 

Adaptarea poetului la lume. Poetul – animal dintr-o specie unică. Principala 

preocupare în lucrul cu textul latinesc să vă fie căutarea cuvintelor cheie, și 

identificarea și comentarea celor mai semnificativi termeni din paragraf. 

Atque sic a summis hominibus 

eruditissimisque accepimus, ceterarum 

rerum studia et doctrina et praeceptis et arte 

constare: poetam natura ipsa valere, et 

mentis viribus excitari, et quasi divino 

quodam spiritu inflari. Qua re suo iure 

noster ille Ennius sanctos appellat poetas, 

quod quasi deorum aliquo dono atque 

munere commendati nobis esse videantur. 

Sit igitur, iudices, sanctum apud vos, 

humanissimos homines, hoc poetae nomen, 

quod nulla umquam barbaria violavit. Saxa 

et solitudines voci respondent, bestiae saepe 

immanes cantu flectuntur atque consistunt: 

nos, instituti rebus optimis, non poetarum 

voce moveamur? 

Și astfel am aflat, de la oameni de cea mai 

bună calitate, și foarte erudiți, că studiul 

altor domenii constă în metodă, precepte și 

meșteșug, în vreme ce poetul este de prețuit 

prin însăși natura sa, este stârnit doar de 

puterea minții și este hrănit de un soi de 

spirit divin. De aceea Ennius al nostru 

numește, după judecata sa, poeții sfinți, căci 

ei ne apar înzestrați cu un dar și cu o misiune 

de la zei. Fie, așadar, în fața voastră, oameni 

dintre cei mai umani, judecători, sfânt 

numele acestui poet, pe care barbaria nu l-a 

atins niciodată. Stâncile și pustiul, răspund 

vocii lui, adesea și animalele sălbatice sunt 

mișcate de cântec și se domolesc. Noi, 

educați în cele mai bune preocupări, nu ne 

lăsăm impresionați de vocile poeților? 

(M.Tullius Cicero, Pro Archia poeta, 18-19) 
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1. Traduceți în limba română: 

Eos igitur ego potissimum damnare debui quorum lege perfectum est ne ego, indemnatus 

atque optime de re publica meritus, damnatorum poenam sustinerem? Quorum etiam delicta 

propter eorum egregiam in me conservando voluntatem non modo me sed omnis bonos ferre 

oporteret, eorum optimum consilium ego potissimum per eos in meam pristinam dignitatem 

restitutus meo consilio repudiarem? At quam sententiam dixi? Primum eam quam populi 

sermo in animis nostris iam ante defixerat, deinde eam quae erat superioribus diebus agitata 

in senatu, denique eam quam senatus frequens tum cum mihi est adsensus secutus est: ut 

neque adlata sit a me res inopinata ac recens, nec, si quod in sententia vitium est, maius sit 

eius qui dixerit quam omnium qui probarint. (M.Tullius Cicero, De domo sua, 9) 

 
2. Citiți cu atenție poemul horațian și redactați un eseu cu tema generală: 

Omul la fereastră (iertat fie anacronismul). Acordați atenție: 
semnificației peisajului hibernal de la început; diverselor personaje: 
Thaliarchul, tânărul, fata; intervenției zeilor, etc. 

Vides ut alta stet nive candidum 

Soracte nec iam sustineant onus 

silvae laborantes geluque 

flumina constiterint acuto? 

 

Dissolve frigus ligna super foco 

large reponens atque benignius 

deprome quadrimum Sabina, 

o Thaliarche, merum diota. 

 

Permitte divis cetera, qui simul 

strauere ventos aequore fervido 

deproeliantis, nec cupressi 

nec veteres agitantur orni. 

 

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et 

quem fors dierum cumque dabit, lucro 

adpone nec dulcis amores 

sperne, puer, neque tu choreas, 

 

donec virenti canities abest 

morosa. Nunc et Campus et areae 

lenesque sub noctem susurri 

composita repetantur hora, 

 

nunc et latentis proditor intumo 

gratus puellae risus ab Angulo 

pignusque dereptum lacertis 

aut digito male pertinaci. 

Vezi cum se-nalță din zăpada groasă 

Soracte sclipitorul, și pădurea 

Se-ndoaie sub povară, și chiar unda 

Pe râu, de ger năpraznic, se oprește. 

 

Alungă frigul, punând lemne pe foc, 

Din plin, cu brațul, și tu nu fi zgârcit 

Cu vinul vechi, din amforă-n pocale, 

O Thaliarche. Celelalte însă 

 

Lasă-le-n seama zeilor, ce-odată 

Ce-au potolit pe marea-nfierbântată 

Vântoasa-n luptă, atunci nici chiparoșii 

Nici vechii ulmi nu se mai zbat. Ce vine 

 

Nu te-ntreba – de ziua cea de mâine 

Și ce va da, și cum, soarta, e totul 

Doar un câștig! Nici dragostea cea dulce 

Nici dansul nu-l disprețui, copile. 

 

Cât timp te lasă bătrânețea acră, 

Și ești în floarea vârstei. Acum cată 

La ora stabilită Câmpul, piața 

Și șoapte-ușoare, la vreme de noapte. 

 

Acum urmează râsul ce trădează 

Copila-ascunsă-n colțișor retras, 

Și darul ce-l desprinzi de la o mână, 

Sau de pe degetul ce nu se poate-opune. 
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