
FIȘĂ DE LUCRU- N. Stănescu 

cl.a XII-a 

                                          prof. Ciubotaru Rodica, Colegiul de Industrie Alimentară  

„Elena Doamna”, Galați 

 

I. Citește textul următor: 

După opinia mea, în societatea contemporană rolul literaturi este la fel de important ca și 

rolul științei. Literatura ( și aici am în vedere numai literatura majoră, valoroasă) reprezintă 

specificitatea umană în cel mai înalt grad, impulsionează sensibilitatea și educă prin forța 

exemplului particular latura generală de noblețe și de sublim a sentimentelor ca act de 

conștiință(...) 

Atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista și literatură. 

Cu cât mijloacele tehnice de comunicare se vor perfecționa ( tiparul, radioul, 

cinematografia, televiziunea), șansele de circulație ale literaturii sunt sporite. Literatura, în 

esența ei, nu ține neapărat de cuvântul scris. 

(Nichita Stănescu, Rolul literaturii, în vol. Amintiri din prezent) 

Redactează răspunsuri pentru următoarele cerințe, pe baza textului reprodus mai sus: 

a. Numește tema fragmentului citat.                                                                                    5 puncte 

b. Prezintă două dintre calitățile stilului identificat în fragmentul dat.                              10 puncte 

c. Exprimă-ți opinia despre valabilitatea afirmației: Atâta timp cât oamenii vor comunica prin 

vorbire, va exista și literatură.                                                                                           20 puncte 

 

II. Citește cu atenție textul următor: 

O, voi, ficțiuni, 

dulce lemn de tei. 

... Deseori răsfoiam cartea neliniștit 



să văd dacă se termină bine. 

Teiul m-a iubit 

și pe mine. 

Pe vița tâmplei port 

umbra frunzei lui. 

Treceam așa, vindecând uscăciuni 

cu ierburile câmpului. 

 

Bucuros de minuni 

surâdeam pentru doi, pentru trei, 

pentru toți semenii mei. 

O, voi ficțiuni, 

dulce lemn de tei.  

                               (Nichita Stănescu- Cântec/Ficțiunile adolescenței) 

Redactează răspunsuri pentru următoarele cerințe, pe baza textului reprodus mai sus: 

1. Scrie două sinonime pentru substantivul ficțiuni.                                                                5 puncte                                                       

2. Explică absența verbului din primele două versuri.                                                             5 puncte 

3. Identifică cel puțin două mărci ale eului liric în textul dat                                                  5 puncte 

4. Stabilește o posibilă relație între ficțiuni și tei.                                                                  10 puncte 

5. Precizează perioada vârstei eului poetic în text.                             5 puncte 

6. Explică metafora vița tâmplei.                                                                                             5 puncte 

7. Stabilește valoarea expresivă a reluării primelor două versuri în finalul poeziei.             10 puncte 

8. Comentează în 60-100 de cuvinte textul de mai sus, prin evidențierea relației dintre ideea poetică 

și mijloacele artistice.                                                                                                         20 puncte 

Notă: 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 


