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         Teză cu subiect unic pe semestrul al II-lea 
Limba şi literatura română 

                Clasa a VII-a     
                     Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Subiectul I (60 de puncte) 
 
Citeşte cu atenţie textul dat: 
Un măgăruş şedea odată nemişcat, gânditor, cu botul sprijinit de un par al gardului. 
- La ce s-o fi gândind prostuţul? întrebă iedul, care, de câtăva vreme, îl privea mirat. 
- Numai eu ştiu! interveni mânzul. El se gândeşte la loviturile pe care le-a primit ieri, din 

pricina stângăciei lui. Căci ştiţi ce-a făcut? A răsturnat ca un neghiob căruciorul cu 
zarzavaturi la care era înhămat! De altfel aceasta i se citeşte destul de bine pe faţa lui 
mohorâtă... 

- Fac prinsoare că nu-i aşa, zise la rândul ei o puicuţă* moţată. El visează cât e de fericit 
că se află cu noi aici. Nu citiţi asta în ochii lui? 

Aceste diferite păreri atraseră atenţia câtorva cai care şedeau [...] în apropiere. Fiecare 
dându-şi câte o părere şi ţinând morţiş la ea, de la o vreme se iscă o ceartă aprinsă. 

O vacă, intrând şi ea în vorbă, avu ideea că cel mai bun lucru ar fi să se ducă cu toţii la 
măgăruş, să le spună el la ce se gândeşte, fiindcă nimeni n-ar putea să ştie aceasta mai 
bine decât el. Se duseră deci şi-l întrebară: 

- Hei, cumetre, de un ceas ne certăm aici ca să aflăm la ce te gândeai dumneata 
adineaori şi fiecare dintre noi a avut câte o părere. N-ai putea să ne dumireşti* chiar 
dumneata, ca s-o ştim mai bine? 

Măgăruşul, dând de câteva ori din cap, greoi, ca un gânditor, le răspunse: 
- Drept să vă spun, domnilor, eu nu mă gândeam la nimic!... 
*puicuţă, s.f. – găină tânără 

     * a (se) dumiri, vb. – a lămuri, a clarifica                              
(*** Poveşti de Paşti. Prea multă vorbă pentru un lucru de nimic) 

 
Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

    
  A. 
1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, o conjuncţie subordonatoare,   

un pronume demonstrativ şi un adverb de loc.           6 puncte 
2. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:  

El se gândeşte la loviturile pe care le-a primit ieri.                     6 puncte 
3. Alcătuieşte un enunţ în care pronumele negativ nimeni  să aibă  

funcţia sintactică de complement indirect.                              6 puncte 
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Aceste diferite păreri  

atraseră atenţia câtorva cai care şedeau [...] în apropiere.           6 puncte 
5. Motivează folosirea virgulei în următorul fragment: ― Fac prinsoare  

că nu-i aşa, zise la rândul ei o puicuţă moţată.                            6 puncte 
B. 

6. Menţionează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat.     6 puncte 
7. Transcrie un scurt fragment în care apare autocaracterizarea unuia  

dintre personajele-animale din textul dat.            6 puncte 
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.                  6 puncte 

C. 
Scrie un text de 10 – 15 rânduri, în care să-ţi motivezi opinia despre comportamentul 

unui personaj-animal, din textul dat, care procedează corect faţă de personajul măgăruşul. 
                      12 puncte 
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Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut  şi  4 puncte  pentru redactare. În vederea 

acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu 
cerută. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie o compunere de 20 - 30 de rânduri, în care să caracterizezi personajul preferat 

dintr-o nuvelă studiată. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
 
• precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare (directe şi/ sau 

indirecte) a personajului preferat din nuvela studiată; 
• numirea a patru trăsături fizice şi/ sau morale ale acestui personaj; 
• ilustrarea trăsăturilor pe care le-ai numit, prin citate comentate sau prin referire la 

întâmplări/ la situaţii semnificative din nuvelă; 
• prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al nuvelei studiate. 
 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 
puncte pentru conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 14 puncte pentru 
redactare (unitatea compoziţiei  şi coerenţa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul şi 
vocabularul adecvate conţinutului - 3 p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezarea corectă 
a textului  în  pagină, lizibilitatea - 2 p.). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 
de rânduri scrise.  


