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Teza cu subiect unic, semestrul al II-lea, 2021-2022 

Limba și literatura română– clasa a V-a 

Model 

Timp de lucru: 50 de minute.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 de puncte. 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

 

Subiectul I                                                                                                                           60 de puncte 

Citește cu atenție textul următor: 
 

 Au fost odată ca niciodată patru copii, pe nume Peter, Susan, Edmund şi Lucy; v-am mai vorbit 

despre ei într-o altă carte, intitulată Şifonierul, Leul şi Vrăjitoarea, în care v-am povestit prin ce 

aventură extraordinară au trecut. Au deschis uşa unui şifonier fermecat şi s-au trezit într-o lume cu 

totul diferită de a noastră, în care au ajuns regi şi regine, domnind peste o ţară numită Narnia. Cât 

timp au stat în Narnia, li s-a părut că domneau acolo de mulţi ani; dar când s-au întors prin uşa de la 

şifonier şi s-au trezit înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni 

nu băgase de seamă că fuseseră plecaţi, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu excepţia unei 

persoane foarte înţelepte. 

(C. S. Lewis, Cronicile din Narnia) 

A. Înțelegerea textului 

1. Numește două personaje prezente în text.                                                                         6 puncte 

2. Precizează, într-un enunț, numele ținutului unde au călătorit cei patru copii.                   6 puncte 

3. Notează, într-un enunț, cum au ajuns copiii într-o lume diferită.                                      6 puncte 

4. Precizează, într-un enunț, cui povestesc cei patru copii despre aventura lor.                   6 puncte                                                      

5.  Notează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: șifonier, clipă, fermecat. 6 puncte 

B.  Elemente de construcție a comunicării 
       

      6. Transcrie, din fragmentul dat, un cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic.                6 puncte 

      7. Indică numărul de sunete si de litere din următoarele cuvinte: niciodată, deschis.            6 puncte  

      8. Selectează  din text două atribute.                                                  6 puncte  

      9.  Precizează timpul verbelor subliniate în textul dat.                                                            6 puncte 

     10. Rescrie structurile următoare punând verbele subliniate la timpul perfect simplu: Cât timp au 

stat în Narnia, li s-a părut că domneau acolo de mulţi ani.                                                          6 puncte                                        
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Subiectul al II-lea                                                                                                            30 de puncte 
 

Redactează un text narativ de 50-100 de cuvinte în care să-ți imaginezi aventura celor patru copii 

petrecută în Narnia. 
 

În redactarea textului, vei avea în vedere:  

- adecvarea conținutului la cerință;                                                           8 puncte  

- respectarea structurii unui text narativ;                                                  4 puncte  

- precizarea locului și a timpului acțiunii;                                                4 puncte  

- inserarea personajelor din textul citat                                                     2 puncte  

 

     

    Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  

• conținutul compunerii – 18 puncte  

• redactarea compunerii – 12 puncte (respectarea normelor de ortografie – 4 puncte; respectarea 

normelor de punctuație – 4 puncte; folosirea limbii române literare – 1 punct; proprietatea termenilor – 

1 punct; lizibilitate – 1 punct; aspectul lucrării – 1 punct).    
 

 

Notă: 

Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto.  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 50 de cuvinte și 

dezvoltă subiectul propus. 
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