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Clasa a X-a                                                                                            
Proba orală 

30 de puncte 
Construieşte un discurs de 2 – 2,5 minute în baza aforismului dat, făcând referinţă la 
experienţa proprie de viaţă şi la cea de cititor: 
 formulează un punct de vedere (acord – dezacord) în raport cu aserţiunea dată; 
 adu 2 argumente pentru susţinerea punctului de vedere formulat; 
 adu 2 exemple / referinţe la texte literare şi situaţii de viaţă, în sprijinul punctului de 

vedere formulat. 
1. Dragostea și compasiunea sunt baza păcii în lume – la toate nivelurile. Dalai Lama 

 
2. Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând.  Mihai Eminescu 

  
3. Adevărul este un fruct care nu trebuie cules decât atunci când este copt. Voltaire 
 
4. Înţelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se câştigă cu bobul. Nicolae Iorga 
 
5.Un om inteligent nu va găsi satisfacţie deplină decât în ştiinţă. Tudor Mușatescu  
 
6. Învăţătura îţi dă lumină, dar nu te înalţi decât prin caracter. Ovid Densușeanu  
 
 7. Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, călătorie pe care o facem 
în singurătate. Mircea Eliade 
 
8. Arta de a fi când foarte îndrăzneț, când foarte prudent este arta de a reuși. Napoleon 

Bonaparte 
 

9. Conştiinţa este cea mai bună carte din lume şi pe care putem să o avem. Ea este cartea 
pe care se cade s-o cercetăm cât mai adesea. Blaise Pascal 
 

 10. Copilul bun trebuie mângâiat cu două mâini şi certat doar din priviri. Paul Valery 
 

11. Cea dintâi educaţie este cea mai importantă; ea se află în seama mamelor. 
J.J.Rousseau 
 

12. Libertatea nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi mai buni.   Albert Camus 
 

13. Cărţile te-nvaţă să gândeşti în cuvinte, rugăciunea te învaţă să gândeşti cu inima. 
Stephane Mallarme 
  

14. Cărţile sunt ca nişte corăbii încărcate călătorind pe vastul ocean al vremii. Francis 
Bacon 

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/mihai-eminescu/


 
15. Nu există experiențe inutile, care să nu ajute la crearea personalității. Tudor Vianu 
 
16. Bunătatea este limbajul pe care cel surd îl poate auzi şi cel orb îl poate vedea. 

Mark Twain  
17. Simțul datoriei e cea mai luminoasă dovadă de sănătate a unui suflet. Nicolae Iorga 

  
18. Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru 

eternitate. Albert Einstein 

19. Omul trebuie să aibă şi prieteni, şi duşmani: prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar 
duşmanii îl obligă să facă ce trebuie. Plutarh 

 
20.Averea cea mai de preț e viață, și viața noastră, vă rog să mă credeți, nu atârna decât 
de un fir de păr. Alexandre Dumas 

 
 21. Lacrima e un organ. Cine-l are, vede mai bine. Lucian Blaga 

 
22. Cea mai mare ruşine e cea pe care n-o vede nimeni: ruşinea de tine însuţi. Nicolae 

Iorga 
 

23. A vrea să fii liber înseamnă a vrea să fii tu însuţi. Emil Cioran 
 

24. Trăieşte o viaţă onorabilă. Atunci când îmbătrâneşti şi te uiți în urmă, vei putea să te 
bucuri a două oară de ea.  Dalai Lama 
 

25. Frumuseţea unui sentiment se măsoară prin sacrificiul pe care eşti gata să-l faci 
pentru el. J. Galsworthy  
 

26. Umorul este una dintre cele mai preţioase stări lăuntrice pe care le poţi avea. Andrei  
Pleşu 
 

27. Ești răspunzător de propria ta fericire, nu trebuie să aștepți permisiunea celorlalți 
pentru a fi fericit.  Roy T. Bennett 
 

28. Cel care poate avea răbdare, poate avea orice își dorește.  Benjamin Franklin  
 

29. Viața înseamnă acceptarea încercărilor care apar pe parcurs, alegerea de a merge 
mai departe și de a te bucura de călătorie.  Roy T. Bennett 

 
30. Ruga mamei apără de orice primejdie pe apă și pe uscat. Nicolai Gogol  
 

 
 


