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

                Clasa a VIII-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: 
 
Un om foarte bogat intră în cea mai mare librărie din oraş, se uită insistent* la cărţile de 

artă, iar ce vede îi place. 
„Cu ce vă putem ajuta?” − îl întreabă o domnişoară care şi-a dat imediat seama că 

domnul cel trupeş şi cu bodyguarzi* [...] e un om cu stare, oarecum surprins de mulţimea 
titlurilor, de aerul monumental al unor volume şi de varietatea aţâţătoare a ofertei. 

 „Am o casă nouă − zice omul foarte bogat. Mă rog, nu o vilă, ci aşa, un fel de palat. Are 
şi biblioteci, are de toate. Nu c-ar  fi  presant, dar  dacă  tot sânt în zonă, m-am gândit: hai să 
le umplu cu ceva.” 

 „Ce anume v-ar interesa?” − întreabă domnişoara, câştigată la rându-i de imaginea unor 
rafturi goale care cer musai* să fie umplute cu ceva din zonă. Ca ardeii umpluţi cu orez, ca 
sacoşele cu care se întoarce maică-sa de la piaţă şi ca crapii pe care-i umple bunică-sa cu 
legume, când bunicul are noroc la pescuit. 
  „Ştiu şi eu... − dubitează* omul foarte bogat, cu vocea relaxată a stăpânului care de fapt 
ştie ce vrea, dar se alintă. Să fie aşa, cam vreo opt metri de cotoare*, poate zece. Însă, 
neapărat, cotoare frumoase. Şi mai mult verzulii. Chestii de femeie. Ăsta e gustul nevesti-mi: 
pereţii sânt ca oul de raţă, lămpile bat în gri-verde. [...] Ia căutaţi-mi nişte cărţi mai vernil!” [...] 
  „Mai groase, mai subţiri?” − întreabă domnişoara, trăgând cu ochiul la burta omului 
foarte bogat. 
  „Păi, mai groscioare. Că e de unde! − o lămureşte acesta. Să aibă şi titluri ca lumea, să 
le zărească oaspeţii de departe.” 
               (Tudor Octavian, Un om foarte bogat) 
 * insistent adj., adv. – stăruitor, perseverent 
 * bodyguard s.m. – persoană angajată pentru paza şi protecţia personală 
 * musai adv. – neapărat, negreşit, în mod necesar 
 * a dubita vb. – (aici) a se îndoi de ceva, a-şi exprima neîncrederea, a cugeta 
 * cotor s.n. – parte unde se leagă sau se cos foile unei cărţi, ale unui caiet etc. 
 * vernil adj. invar. – de culoare verde-deschis 
 

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
 
  A. 
1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, un atribut substantival,  

un complement direct şi un complement circumstanţial de mod.       6 puncte 
2. Precizează felul propoziţiilor subordonate, subliniate în textul dat.           6 puncte 
3. Transformă atributul subliniat din enunţul dubitează omul foarte bogat 

în propoziţie subordonată atributivă, precizând două  
dintre modificările care au loc prin expansiune.                6 puncte 

4. Contrage subordonata subiectivă ce vede,  
precizând două dintre modificările apărute prin acestă transformare.      6 puncte 

5. Motivează folosirea cratimei în structura pe care-i umple.         6 puncte 
B. 

6. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.                 6 puncte 
7. Precizează o modalitate indirectă/ un procedeu indirect de caracterizare  

a unui personaj din textul dat.                                                                      6 puncte 
8. Explică semnificaţia din context a exclamaţiei Că e de unde!               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 textul Un om foarte bogat, de Tudor Octavian 
(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 caracterizezi un personaj dintr-o comedie studiată/ din 

fragmentele studiate de tine la şcoală. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
- precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace/ procedee de caracterizare a 

personajului din comedia aleasă ; 
- numirea a patru trăsături (fizice şi/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat; 
- ilustrarea trăsăturilor, prin referire la două scene/ la două situaţii semnificative sau prin 

citate comentate ; 
- prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al comediei. 

 
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. 


