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

                Clasa a VIII-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: 
 
Actul II, Scena I 
TRAHANACHE (şi mai indignat): Ai puţintică răbdare... zic: pentru mine să vie cineva să 

bănuiască pe Joiţica, ori pe amicul Fănică, totuna e... E un om cu care nu trăiesc de ieri, de 
alaltăieri, trăiesc de opt ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani 
trăim împreună ca fraţii, şi nici un minut n-am găsit la omul ăsta măcar atâtica rău... Credeţi 
d-voastră că ar fi rămas el prefect aici şi nu s-ar fi dus director la Bucureşti, dacă nu 
stăruiam eu cu Joiţica... şi la dreptul vorbind, Joiţica a stăruit mai mult...  

FARFURIDI: Ei! se-nţelege, damele sunt mai ambiţioase... 
TRAHANACHE (şi mai indignat): Ai puţintică răbdare... Nu de ambiţ că ni-era prieten; 

pentru enteresul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru?  
FARFURIDI: S-ar mai fi găsit, poate.  
TRAHANACHE: Să-mi dai voie să nu te crez. Un om endepandent, care a făcut servicii 

partidului, judeţului, ţării...  şi  mie,  ca  amic, mi-a făcut şi-mi face servicii, da!... şi să veniţi 
d-voastră, tot din partid, (cu un ton de mustrare aspră) să bănuiţi că... să vă pronunţaţi cu 
astfel de cuvinte neparlamentare... Îmi pare rău...  

BRÂNZOVENESCU: În sfârşit, noi...  
TRAHANACHE: Ai puţintică răbdare. Îmi pare rău... (Indignat rău de tot.) Care va să zică 

unde nu înţelegeţi d-voastră politica, hop! numaidecât trădare! Ne-am procopsit! Ce 
soţietate! Adevărat, bine zice fiu-meu de la facultate: unde nu e moral, acolo e corupţie şi o 
soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are. (În culmea indignării.) Trădare! bravos! 
Fănică trădător! frumos! (Pleacă.) Salutare! salutare, stimabile! (Iese foarte turburat prin 
fund.)                  (I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută) 

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

  A. 
1. Transcrie, din prima replică, un nume predicativ (adverb),  

un subiect (pronume) şi un complement circumstanţial  
de mod (prepoziţie + substantiv).                                 6 puncte 

2. Precizează felul propoziţiilor subordonate, subliniate în textul dat.           6 puncte 
3. Transformă atributul subliniat din enunţul o soţietate fără prinţipuri,  

va să zică că nu le are, în propoziţie subordonată atributivă, precizând două  
dintre modificările care au loc prin expansiune.                6 puncte 

4. Contrage subordonata subiectivă să vie cineva, 
precizând două dintre modificările apărute prin acestă transformare.      6 puncte 

5. Motivează folosirea cratimei în structura şi-mi face servicii.              6 puncte 
B. 

6. Precizează două trăsături care să justifice faptul că textul dat  
aparţine unei comedii.                               6 puncte 

7. Menţionează o modalitate indirectă/ un procedeu indirect de caracterizare  
a unui personaj din textul dat.                                                                      6 puncte 

8. Explică semnificaţia din context a exclamaţiei lui Trahanache: Ce soţietate!       6 puncte 
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C. 
Scrie un text de 15 – 20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau 

despre mesajul fragmentului citat din opera literară O scrisoare pierdută, de I.L.Caragiale 
(formularea clară/ logică a opiniei, motivarea acesteia, prin referirea la textul dat). 12 puncte  
 

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut  şi  4 puncte  pentru redactare. În vederea 
acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de 
spaţiu cerută. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie o compunere, în care să motivezi faptul că fragmentele studiate dintr-un roman 

aparţin genului epic/ operei epice. 
În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
 

• precizarea a patru caracteristici ale genului epic/ ale operei epice; 
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate; 
• prezentarea, pe scurt, a subiectului (prin referire la cel puţin două momente ale 

subiectului sau la două episoade/ situaţii reprezentative); 
• prezentarea, pe scurt, a unui personaj din romanul studiat/ din fragmentele 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 
minimum 20 de rânduri scrise. 


