
          Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
      Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 
__________________________________________________________________________________________ 

Limba şi literatura română                                                                                                                    Varianta 11 
 

1 

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

                Clasa a VIII-a     
                     Varianta 11 
•  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. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre 

cerinţele de mai jos: 
Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic şi fricos*. Cu ochii mari şi umezi, se uita 

rugându-se la toţi, gata să fugă. 
Dar cum vremea se îmblânzi, înţelese că nimeni nu-i voia răul. Începea să vină singură la 

doniţa* cu lapte. Ziua stătea ascunsă în tufişurile de zmeură din livadă. Seara răspundea la 
chemarea noastră, când îi întindeam câte o bucată de zahăr. 

Fiindcă fugea atât de sprinten, tata a botezat-o: „Năluca”. Iar Năluca îşi cunoştea numele. 
Toate vietăţile din ogradă: câinii, păsările şi pisicile erau acum dispreţuite de noi. N-aveam altă 

grijă decât de Năluca. „Ce face Năluca?”, „Unde s-a ascuns Năluca?”, „I-a dat cineva lapte 
astăzi?”. Aşa a crescut în mijlocul nostru. Tata spunea chiar că s-a îmblânzit prea repede. Parcă 
îi părea rău că o vede amestecându-se laolaltă cu toate animalele domestice, că a uitat atât de 
repede libertatea pădurii. 

E adevărat că uneori se oprea sub umbra nucilor din livadă, cu urechile ciulite şi nările 
umflate în vânt. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi şi 
păşea mai încet, cu botul la pământ. Năluca era tristă. Nu mai răspundea la chemările noastre. 
Nici nu voia să se atingă de bucata de zahăr pe care i-o întindeam în palmă. Într-o seară, când 
cineva a uitat poarta deschisă, Năluca a fugit. A doua zi, culcuşul era gol. 
În zadar am căutat-o toţi prin grădină. În zadar am nădăjduit că poate se întoarce la doniţa cu 
lapte. Năluca plecase pentru totdeauna.[...] 

                  (Cezar Petrescu, Năluca) 
 
* doniţă - vas din doage, folosit pentru mulsul vacilor.  

      * pui mic şi fricos – în textul dat este vorba despre un pui de căprioară 
  A. 
1. Transcrie, din textul dat, trei nume predicative diferite, exprimate  

prin următoarele părţi de vorbire: substantiv, adjectiv, adverb.                    6 puncte 
2. Precizează felul propoziţiilor subordonate, subliniate în textul dat.           6 puncte 
3. Transformă atributul subliniat din enunţul Să-i prind gâtul cenuşiu  

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

4. Contrage subordonata circumstanţială de cauză Fiindcă fugea atât de sprinten,  
precizând două dintre modificările apărute prin acestă transformare.      6 puncte 

5. Motivează folosirea cratimei în structura N-aveam altă grijă.        6 puncte 
B. 

6. Formulează ideea 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 afirmaţiei Năluca era tristă.               6 puncte 
 

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 Năluca, de Cezar Petrescu (formularea 
clară/ logică a opiniei, motivarea acesteia, prin referirea la textul dat).     12 puncte  
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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-o comedie 

aparţin genului dramatic/ operei dramatice. 
În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
 

•  precizarea a două caracteristici ale genului dramatic/ ale operei dramatice comedia; 
•  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 scene reprezentative); 
•  prezentarea unui personaj, pe baza unui mijloc de caracterizare evident în text. 
 

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. 


