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

                Clasa a VII-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: 
Ioana şi Maria aşteptau nerăbdătoare în poiana amintită sosirea întârziaţilor. E adevărat 

că o bună bucată de vreme, preocupate să citească două romane de aventuri, n-au simţit 
scurgerea timpului. Pînă când s-au uitat la ceas, amândouă odată, apoi una la alta, apoi tot 
mai insistent pe cărarea care urca domol spre poiană. 

― Poate că dacă ar fi fost Victor, sau Ursu... încercă Ioana, foarte timidă, să deschidă 
conversaţia. 

Maria înţelese gândul neterminat al noii sale prietene.[...]  
― Imposibil! spuse ea. Trebuie să apară dintr-un moment în altul. Am trecut doar prin 

atâtea întâmplări! Îi cunosc. E un fleac pentru ei să afle unde e poiana... Ţi-a plăcut cartea? 
― Şi da, şi nu, răspunse fără prea mare plăcere Ioana. Nu pot să înţeleg un lucru. De 

ce aproape toate romanele de aventuri*, romane care se adresează mai ales tineretului, au 
ca eroi principali oameni maturi? Eu aş vrea să fie toţi tineri, să aibă vârsta noastră. Nu crezi 
că ne-am identifica mai uşor cu eroii cărţilor? 

― Asta e şi părerea mea, zâmbi Maria. Dar noi n-avem nicio putere. Totul depinde de 
părerea autorilor. Şi ei, aşa cum ai spus, au predilecţie pentru... 

― Iartă-mă că te întrerup. De ce spui că noi n-avem nicio putere? Eu mă gândesc de 
multă vreme la voi, de altfel de aceea v-am şi invitat aici şi-mi pare rău că n-au venit toţi. Voi 
n-aţi oferit cu peripeţiile voastre subiecte pentru autori? Şi crezi că nu mai sunt şi alţi tineri 
care au trăit întâmplări asemănătoare? 

                              (Constantin Chiriţă, Cireşarii, III, Roata norocului) 
 
* roman de aventuri – operă epică în proză, de mare întindere, cu o acţiune complexă şi 

cu personaje numeroase, care pune în evidenţă fapte şi întâmplări primejdioase 
 

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 
 
  A. 
1. Transcrie trei adverbe de mod din fragmentul următor: s-au uitat la ceas,  

[...] apoi tot mai insistent pe cărarea care urca domol spre poiană.                     6 puncte 
2. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:  

― De ce spui că noi n-avem nicio putere?                              6 puncte 
3. Alcătuieşte un enunţ în care numeralul cardinal două să fie folosit 

cu valoare substantivală.                                                       6 puncte 
4. Transcrie grupurile de cuvinte care intră în alcătuirea predicatelor verbale  

din fragmentul de aceea v-am şi invitat aici şi-mi pare rău că n-au venit toţi.    6 puncte 
5. Motivează folosirea virgulei în următorul fragment: ― Şi da, şi nu...                    6 puncte 

B. 
6. Precizează modul principal de expunere frecvent folosit în fragmentul citat.   6 puncte 
7. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a  

personajului Maria.                   6 puncte 
8. Formulează ideea principală din fragmentul marcat cu chenar.                  6 puncte 
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C. 
Scrie un text de 10 – 15 rânduri, în care să motivezi opinia pe care o ai despre ideea 

personajului Ioana (cărţile/ romanele de aventuri* care se adresează tinerilor să aibă, ca 
eroi, personaje apropiate de vârsta acestora).                                                  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 studiată. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
 
•  precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare (directe şi/ sau 

indirecte), existente în balada studiată; 
•  numirea a patru trăsături fizice şi/ sau morale ale personajului preferat; 
•  ilustrarea acestor trăsături, prin citate comentate sau prin referire la întâmplări/ la situaţii 

semnificative; 
•  prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al baladei pentru care ai 

optat. 
 

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.  


