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TEZĂ CU SUBIECT UNIC –LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 SEMESTRUL AL II-LEA, AN ȘCOLAR 2014-2015 

Filieră teoretică – Profilul real;  Filieră tehnologică; 

Filieră vocațională – Toate profilurile ( cu excepția profilului pedagogic) 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

Subiectul I 

       

        Scrie răspunsurile la cerinţele de mai jos, în legătură cu următoarea poezie : 

 

“Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci 

făcea din mine un bărbat aproape frumos. 

Mă gândeam până la orizont 

şi chiar  

izbutisem să mă gândesc până la soare, 

 

Erai atât de subţire, şi coama neagră 

ţi-o lăsai fluturată, pe umeri. 

Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome, 

şi bătaia inimii mele îţi dădea ocol 

ca o planetă ce-ntârzie. 

 

Acum, 

când întâmplarea binecuvântată  

mi te-a adus în cale, 

soarele meu se întunecă, 

şi cerul şi-arată stelele sticloase, 

ca să mă gândesc încordat până la stele !      (Nichita Stănescu – Melodie povestită) 

 

 

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din context al cuvintelor : izbutisem, încordat.         2 puncte 

2. Explică rolul virgulei în secvenţa : Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome .                    2 puncte 

3. Construieşte un enunţ care să conţină o expresie sau o locuţiune cu substantivul soare.        2 puncte 

4. Specifică două motive literare întâlnite în textul dat.                        4 puncte 

5. Transcrie două cuvinte/structuri care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 

                                                                                                                                                       4 puncte 
6. Comentează două figuri de stil din ultima strofă.                       4 puncte 

7. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.                     4 puncte 

8. Precizează două trăsături care justifică încadrarea poeziei într-o orientare/curent literar sau perioadă.  

                                                                                                                                                       4 puncte 
9. În 60-100 de cuvinte, comentează semnificaţia titlului poeziei, cu referiri la conţinutul acesteia.   

                                                                                                                                                       4 puncte 
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Subiectul al II-lea 

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15-30 de rânduri)  despre importanţa 

stabilirii unui ideal în viaţă. 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: 

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri             6 puncte 

- să ai conţinutul și structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei, enunţarea și 

dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente   

                                                                                                                                                 18 puncte 
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de 

punctuaţie) și limita de spaţiu indicată               6 puncte 

 

Subiectul al III-lea 

 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinţi tema și viziunea despre lume reflectate  

într-un roman postbelic studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

−evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-un curent 

cultural/literar, într-o orientare tematică; 

−ilustrarea temei romanului studiat prin două episoade/citate/secvențe commentate; 

− prezentarea a patru elemente de structură și de compoziţie ale romanului studiat, semnificative pentru 

tema și viziunea despre lume din romanul studiat (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale și 

spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor 

etc.); 

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau temă se reflectă în romanul studiat. 

 

Notă! 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de 

analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; 

punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind 

numărul de cuvinte – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

 

 

 

 


