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         Teză cu subiect unic pe semestrul I 
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 (30 de puncte) 
 
Citeşte cu atenţie textul dat: 
 
Odată zânele* au făcut pe vârful unui deal un târg minunat, care era deschis numai 

noaptea la lumina lunii. [...] 
Într-o seară, o fată se întorcea acasă de la oraş şi, ca să scurteze drumul, o luă pe 

cărarea ce trecea peste câmpii. [...] Ajunse în marginea satului. Luna lumina colina*. Aici 
zânele îşi aşezau, după răsăritul lunii, tarabele pline de tot felul de minunăţii. 

Fata se sperie când văzu toate acele bogăţii, dar zânele o chemară să-i arate comorile lor. 
- Cumpără, cumpără, ziceau toate într-un glas, arătându-i pietrele scumpe şi ţesăturile 

strălucitoare. 
- Iertaţi-mă, frumoase vânzătoare, dar ca să pot cumpăra aceste lucruri mi-ar trebui o avere. 
- Noi îţi vom cere o plată mică. Câte un fir de păr pentru fiecare lucru. 
Fata crezu că zânele îşi bat joc de ea, dar ele stăruiau să o îndemne să cumpere. 
Nici nu-i venea să creadă! Un fir de păr pentru orice lucru! 
Imediat începu să se plimbe prin piaţă ca să vadă ce i-ar plăcea. Cu cât cumpăra mai 

mult, cu atât dorea mai mult. După inele şi-a luat brăţări, apoi mărgele şi multe altele. 
Şi plătea, plătea mereu, fără să bage de seamă că părul i se rărise de tot. 
Deodată dete un ţipăt, căci ducându-şi mâna la cap simţi că nu mai avea niciun fir de 

păr. Era prea târziu! Cel din urmă fir de păr îl dăduse pentru un pieptene cu diamante.[...] 
                                   (*** Poveşti de Paşti. Târgul zânelor) 

* zână, s. f. – personaj feminin din basme, închipuit ca o femeie frumoasă  
* colină, s. f. - deluşor 

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

 
  A. 
1. Desparte în silabe cuvintele: deschis, frumoase, diamante.                   6 puncte 
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format  

cuvintele: odată, numai, strălucitoare.                               6 puncte 
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat.      6 puncte 
4. Alcătuieşte un enunţ în care să apară un omonim al cuvântului subliniat  

în enunţul Cu cât cumpăra mai mult, cu atât dorea mai mult.            6 puncte 
5. Motivează folosirea cratimei în enunţul Nici nu-i venea să creadă.       6 puncte 

B. 
6. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a  

personajului fata.                    6 puncte 
7. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat  

aparţine genului epic/ unei opere epice.                   6 puncte 
8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar.        6 puncte 

 
C. 

Scrie, în 10 – 15 rânduri, rezumatul textului citat (*** Poveşti de Paşti. Târgul zânelor), 
respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere.    12 puncte  
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Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut  şi  4 puncte  pentru redactare. În vederea 
acordării punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu 
cerută. 

 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
Scrie o compunere de 20 - 25 de rânduri, în care să descrii un tablou din natură 

(toamna). În compunerea ta, trebuie: 
•  să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine;   4 puncte 
•  să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;         6 puncte 
•  să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;      12 puncte 
•  să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.    8 puncte 
 

Notă! Nu folosi nume proprii în descriere. În vederea acordării punctajului pentru 
exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu 
cerută.  


