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

                Clasa a VII-a     
                     Varianta 10 
•  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: 
 
Şi  cum  Simulescu aştepta cu nerăbdare răspunsul din spate, ce mi-a venit, nu ştiu, că 

i-am suflat şuierător, abia stăpânindu-mi un rânjet [...], la gândul celor ce aveau să urmeze: 
― Papa nu era creştin! 
Glasul lui Simulescu s-a auzit piţigăiat* şi cu o siguranţă de papagal: 
― Papa nu era creştin! 
― Cum, domnule? a întrebat profesorul stupefiat*, nevenindu-i să-şi creadă urechilor; la 

care Simulescu a repetat cu candoare*, convins că nu fusese auzit: 
― Papa! 
― Ei, bine, ce e cu Papa? 
― ...Nu era creştin! 
Un hohot de râs a răsunat în clasă, de se cutremurau băncile. 
― Cum, domnule Simulescu? [...] Papa nu era creştin?!... Îţi dai seama ce-ai spus? 

Tocmai Papa, capul creştinătăţii apusene, domnule? Dar oricât de indulgent aş fi, răspunsul 
dumitale nu-l pot trece cu vederea. Şi unu este prea mult. Altă dată să judeci mai bine, 
înainte de a răspunde! 

Bafta lui Simulescu s-a oprit aci. Şi-a întors spre mine o figură plouată şi plină de 
reproş*: iar eu i-am spus printre dinţi: 

― Băiatule, fă-te sănătos urgent, că ne-am săturat de chiulurile [...] tale, ca de mere 
acre! 

(Grigore Băjenaru, Cişmigiu & Comp.) 
* piţigăiat, adj., adv. – subţire, ascuţit, strident 
* stupefiat, adj. – uimit, uluit, încremenit de uimire 
* candoare, s.f. – nevinovăţie 

 * reproş, s.n. – imputare, dojană; mustrare, învinuire 
 

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
 
  A. 
1. Transcrie, din fragmentul ce mi-a venit, nu ştiu, un verb auxiliar,   

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

Bafta lui Simulescu s-a oprit aci.               6 puncte 
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul băiat să aibă funcţia 

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

răspunsul dumitale nu-l pot trece cu vederea.           6 puncte 
5. Motivează folosirea virgulei în următorul fragment:  

― Băiatule, fă-te sănătos urgent [...]!              6 puncte 
B. 

6. Menţionează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat.     6 puncte 
7. Transcrie un scurt fragment în care este folosită autocaracterizarea.     6 puncte 
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.       6 puncte 
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C. 
Scrie un text de 10 – 15 rânduri, în care să-ţi motivezi opinia despre comportamentul 

personajului Simulescu din textul dat.            12 puncte 
 

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 baladă sau 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 balada/ 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 baladă/ din nuvelă; 
•  prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al baladei/ 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.  


