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

Limba și literatura română, clasa a XI-a  
 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 50 de minute 

Model   

Subiectul I                   (6 puncte) 
Se dă textul: 

 

Subiectul al II-lea           (3 puncte) 
Motivează, în minimum 80-100 de cuvinte, încadrarea poeziei eminesciene Noaptea... în lirica romantică, 

prin evidențierea a două trăsături existente în textul dat. 
 

Se acordă 1 punct din oficiu. Total: 10 puncte. 
 

Noaptea potolit și vânăt arde focul în cămin; 

Dintr-un colț pe-o sofa roșă eu în fața lui privesc, 

Pânʼ ce mintea îmi adoarme, pânʼce genele-mi clipesc; 

Lumânarea-i stinsă-n casă...somnu-i cald, molatic, lin. 

 

Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă, 

Albă ca zăpada iernei, dulce ca o zi de vară; 

Pe genunchi îmi șezi, iubito, brațele-ți îmi înconjoară 

Gâtul... iar tu cu iubire privești fața mea pălindă. 

 

Cu-ale tale brațe albe, moi, rotunde, parfumate, 

Tu grumazul mi-l înlănțui, pe-al meu piept capul ți-l culci 

Ș-apoi ca din vis trezită, cu mânuțe albe, dulci, 

De pe fruntea mea cea tristă tu dai vițele-ntr-o parte. 

 

Netezești încet și leneș fruntea mea cea liniștită 

Și gândind că dorm, șireato, apeși gura ta de foc 

Pe-ai mei ochi închiși ca somnul și pe frunte-mi în mijloc. 

Și surâzi, cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. 

 

O! Desmiardă, pânʼce fruntea-mi este netedă și lină, 

O! Desmiardă, pân-ești jună ca lumina cea din soare, 

Pân-ești clară ca o rouă, pân-ești dulce ca o floare, 

Pânʼ nu-i fața mea zbârcită, pânʼ nu-i inima bătrână. 

(Mihai Eminescu, Noaptea...) 

Formulează, pe baza textului dat, răspunsuri 

pentru fiecare dintre următoarele cerințe: 
 

1. Alege răspunsul corect și transcrie-l: 

Antonimele cuvintelor „potolit” și „stinsă” 

sunt:                                               0,5 puncte                                         

a. domol, aprinsă           

b. mocnit, moartă           

c. intens, aprinsă 

2. Ilustrează, prin câte un enunț, sensul propriu 

și cel figurat al cuvântului noaptea. 1 punct 

3. Identifică două teme sau motive literare 

existente în text.                                1 punct 

4. Exemplifică două mărci ale eului liric, 

prezente în textul dat.                       1 punct                        

5. Precizează două figuri de stil diferite, 

utilizate în portretizarea iubitei, transcriind 

exemplul corespunzător pentru fiecare.  

                                                          1 punct 

6. Comentează, în minimum 30 de cuvinte, 

semnificațiile primei strofe.               1 punct 

7. Alege răspunsul corect și transcrie-l: 

Semnificația titlului Noaptea, în relație cu 

textul poeziei date, este:                0,5 puncte 

a. moment al așteptării ființei iubite, 

care nu mai vine;  

b. cadru natural cosmic care invită la 

meditație; 

c. moment familiar, intim și protector, 

care trezește dorul de iubire. 
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