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

Limba și literatura română, clasa a XII-a  
 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 50 de minute 

Model  

Subiectul I                              (6 puncte) 

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul următor: 

Doctore, simt ceva mortal 

Aici în regiunea ființei mele. 

Mă dor toate organele 

Ziua mă doare soarele, 

Iar noaptea luna și stelele. 

 

Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer 

Pe care până atunci nici nu-l observasem 

Și mă trezesc în fiecare dimineață 

Cu o senzație de iarnă. 

Degeaba am luat tot felul de medicamente, 

Am urât și am iubit, am învățat să citesc 

Și chiar am citit niște cărți, 

Am vorbit cu oameni și m-am gândit, 

Am fost bun și-am fost frumos… 

 

Toate acestea n-au avut nici un efect, doctore, 

Și-am cheltuit pe ele o groază de ani 

Cred că m-am îmbolnăvit de moarte 

Într-o zi 

Când m-am născut. 

Marin Sorescu - Boala 

 

1. Alege răspunsul corect și transcrie-l:         1 punct 

Sinonimele cuvintelor „senzație” și „degeaba” sunt:                                                  

a. impresie, mereu          b. stare, inutil          c. percepție, zadarnic 

2. Exemplifică, prin două cuvinte/structuri, caracterul subiectiv al discursului liric.   1 punct 

3. Identifică două motive literare în textul dat.       1 punct 

4. Alege răspunsul corect și transcrie-l:         1 punct 

Enumerația din prima strofă sugerează: 

a. boala unor elemente ale naturii cosmice; 

b. caracterul participativ al ritmurilor individuale la cele cosmice; 

c. sentimentul de tristețe al eului liric în ipostaza pacientului. 

5. Transcrie două figuri de stil diferite identificate în poezie, numindu-le.    1 punct 

6. Stabilește o relație între versurile: Degeaba am luat tot felul de medicamente,/Am urât și am iubit, am 

învățat să citesc/Și chiar am citit niște cărți și titlul poeziei.     1 punct 

Subiectul al II-lea                      (3 puncte) 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul dat, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele 

artistice.         

 

Din oficiu: 1 punct 
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