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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

 

 

TEZĂ CU SUBIECT UNIC – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 SEMESTRUL AL II-LEA, AN ȘCOLAR 2014 – 2015 

Filieră teoretică – Profil umanist    

Filieră vocațională – Profil 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 următorul fragment: 

 

"Am adormit şi am visat că eu şi sora mea găsiserăm într-un sertar nişte filme vechi, cu imagini 

în negativ, şi ea le lungise ca pe nişte bastoane lucioase, de vreo jumătate de metru, le pusese în 

degetele unei mâini şi, cu aceste gheare semitransparente, spiralate, mă ameninţa, zgâriindu-mi uşor 

faţa. Am fugit, umplut brusc pe dinăuntru de o teroare uscată, am deschis uşa camerei atît de bine 

cunoscute, dar în locul micului hol am dat de un culoar cu pereţii coşcoviţi, plini de apă, care avea în 

capăt treptele unei scări de lemn, în spirală, extrem de îngustă. Am străbătut în goană culoarul, cu ea 

după mine, am sărit pe treptele scării şi, după gâfîituri şi opinteli, am ajuns în vârf, unde era un palier 

de vreun metru pătrat, cu o singură uşă stacojie, cu gemuleţ. Cum auzeam tropăituri pe trepte în urma 

mea, aproape că am smuls uşa, luându-mi avânt să mă reped înainte pe vreun alt culoar. Dar nu era 

decît o minusculă, mizeră cabină de closet, cu pereţii murdari de urme de degete şi mirosind a urină 

învechită. Resemnat, am pus zăvorul şi m-am aşezat pe scaun, pe când uşa era zgâlţîită de lovituri de 

pumn. Ivărul zăvorului aluneca tot mai mult, 

sub ochii mei îngroziţi... (Toate astea le-am scris dimineaţa, după ce m-am îmbrăcat şi am făcut ordine 

în cameră, pentru că nu suport să scriu într-o odaie în care cărţile nu sunt una peste alta, aliniate la 

muchie, borcanul de nes la 

locul lui pe tavă, cu cuţitul şi linguriţa, patul făcut şi pantofii aşezaţi la linia covorului. Am de gând să 

ies, ca să iau aer şi să-mi scutur niţică zăpadă în păr, într-un scurt urcuş prin pădure. Zăpada trebuie 

să fie acum cristalină şi să picure apa din ea, pentru că e un soare orbitor afară...) 

Într-adevăr a fost minunat. Nevroza mea adâncă, durerile hemicraniene pe care le am de când 

mă ştiu, neputinţa de a mă concentra, toate cedează, măcar pentru o vreme, în mijlocul pădurilor, pe 

care le-am iubit atât de mult întotdeauna. Mai primesc câteodată reflexe trecătoare, ca lumina unui 

pahar de cristal pe perete, din vremea când, în copilărie, am petrecut câţiva ani într-un sanatoriu 

construit în pădure. IDR-ul îmi ieşea în acea vreme pe mână atît de mare şi de inflamat, încât la şcoală 

colegii mă luaseră la ochi şi mă izbeau peste braţul dureros fără milă. Până la urmă am fost trimis la 

Voila, unde m-au îndopat cu hidrazidă şi cortizon, dar din acea vreme nu mi-au rămas în amintire nici 

chiuvetele mizere de faianţă, nici infirmeriile supraîncălzite, unde noapte de noapte eram trezit ca să 

mi se facă injecţii cu penicilină, nici oribilele duminici cu şniţele greţoase la masa „festivă", ci 

încâlceala nemărginită a pădurilor. 

Cu ochiurile lor de lumină, cu izvoarele ce le străbăteau în toate părţile, cu musculiţele sticlind 

în aerul verde, cu buturugile mişunând de vacile-domnului, cu iepurii şi dihorii morţi pe poteci. 

Răzleţindu-mă de ceilalţi copii, mă afundam în adâncul pădurii până nu mai auzeam, în tăcerea vie şi 

răcoroasă, decât, din timp în timp, zgomote liniştitoare: triluri de păsări, bâzâitul bondarilor ce intrau 

în cupele clopoţeilor azurii ca să iasă prăfuiţi de polen, 
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fâşâitul frunzelor moi şi pufoase pe cîte un lăstar... Deveneam atunci altul, mă aşezam pe pământul 

bălţat de lumini arzătoare simţind cum mă umple un fel de nebunie fericită, ca şi când cerul intens 

albastru pâlpâind printre crengi, pânzele de păianjen umflate de vânt între trunchiuri şi mai ales 

mirosurile, de sevă şi coajă, de răşină şi ţărână, ar fi fost un halucinogen tare, injectat intravenos... 

Aceeaşi exaltare năucă am simţit-o şi azi, pe traseul meu printre molizi, în susul culmii Cumpătului. 

Când m-am întors, ud de zăpadă şi încălzit, uitasem de tot plictisul, de mediocritatea fără 

ieşire a vieţii mele bucureştene. De lumea literară, de contractele cu ISIS-ul, de mutrele Deliei, de 

panica la gândul că trebuie să mai scriu din când în când câte o carte... Pe acest Zauberberg, în vila 

pierdută-n pustietate ca un craniu albit de ploi şi zăpezi, înfăşurat în liniştea pădurilor, încetează 

lumea cu adevărurile ei ramificate într-o reţea orizontală şi 

iluzorie. Singur în odaia încinsă, poţi coborî în fine în lumea ta, în adevărul tău, în tot ce există adânc 

şi enigmatic în tine, dacă eşti în stare să-ntâmpini cu acelaşi curaj abjecţia şi sublimul, dezastrul şi 

mântuirea, arhanghelul şi estropiatul.            

 (Mircea Cărtărescu, Travesti) 

 

1. Numeşte câte un sinonim neologic pentru sensul din context al cuvintelor : avânt, năucă.    2 puncte 

2. Explică rolul virgulei în secvenţa : Când m-am întors, ud de zăpadă.                     2 puncte 

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

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

5. Transcrie două cuvinte/structuri care conturează plasarea spaţială.           4 puncte 

6. Comentează rolul folosirii persoanei a doua în ultimul alineat al fragmentului.                  4 puncte 

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

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

                                                                                                                                                       4 puncte 
9. În 60-100 de cuvinte, comentează semnificaţia următorului fragment : Mai primesc câteodată 

reflexe trecătoare, ca lumina unui pahar de cristal pe perete, din vremea când, în copilărie, am 

petrecut câţiva ani într-un sanatoriu construit în pădure. IDR-ul îmi ieşea în acea vreme pe mână atît 

de mare şi de inflamat, încât la şcoală colegii mă luaseră la ochi şi mă izbeau peste braţul dureros 

fără milă. Până la urmă am fost trimis la Voila, unde m-au îndopat cu hidrazidă şi cortizon, dar din 

acea vreme nu mi-au rămas în amintire nici chiuvetele mizere de faianţă, nici infirmeriile 

supraîncălzite, unde noapte de noapte eram trezit ca să mi se facă injecţii cu penicilină, nici oribilele 

duminici cu şniţele greţoase la masa „festivă", ci încâlceala nemărginită a pădurilor.        4 puncte 

 

Subiectul al II-lea 

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

cunoaşterii  istoriei literare. 

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 (două–trei pagini), în care să prezinţi o temă şi 

viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii care ilustrează 

neomodernismul.               

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
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   − evidenţierea unei trăsături care face posibilă încadrarea textului poetic studiat într-un current  

cultural/literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; 

   − prezentarea a două imagini/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema aleasă şi viziunea 

despre lume; 

  − ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat (imaginar poetic, 

titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de 

prozodie etc.) 

− susţinerea unei opinii argumentate despre modul în care tema aleasă şi viziunea despre lume se reflectă 

în textul poetic studiat. 

 

 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării 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, încadrarea în limita maximă de spaţiu 

indicată – 1 punct). 

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

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 


