LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea - clasa a X-a
Profil real – Nr.1
Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte (2-3 pagini) în care să prezinţi particularităţile de
construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele:
 prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales;
18 p
 analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic ales,
semnificative pentru construcţia personajului ales (de ex.: acţiune, conflict dramatic, notaţiile
autorului, construcţia subiectului, registre stilistice, modalităţi de caracterizare, limbaj, act,
scenă etc.);
18 p
 evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin referire la două scene comentate;
18 p
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Timpul de lucru este de 50 de minute. Se
acordă 10 puncte din oficiu.
Pentru conţinutul eseului vei primi 54 de puncte (câte 18 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 36 de puncte (existenţa părţilor componente, introducere, cuprins şi încheiere
– 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 9 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte; ortografia – 6
puncte; punctuaţia – 6 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 3 puncte; încadrarea în limitele de spaţiu indicate
– 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II - clasa a X-a
Profil real – Nr.2
Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte (2-3 pagini) în care să prezinţi particularităţi de construcţie
a unui personaj dintr-un text narativ aparţinând lui Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele:
 prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales;
18 p
 analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului narativ ales,
semnificative pentru realizarea personajului ales (de ex.: acţiune, conflict, relaţii temporale şi
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);
18 p
 evidenţierea a două trăsături ale personajului ales prin câte o scenă /secvenţă comentată; 18 p
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Timpul de lucru este de 50 de minute. Se
acordă 10 puncte din oficiu.
Pentru conţinutul eseului vei primi 54 de puncte (câte 18 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 36 de puncte (existenţa părţilor componente, introducere, cuprins şi încheiere
– 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 9 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte; ortografia – 6
puncte; punctuaţia – 6 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 3 puncte; încadrarea în limitele de spaţiu indicate
– 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea - clasa a X-a
Profil uman – Nr. 1
Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte (2-3 pagini) în care să prezinţi relaţia dintre două
personaje într-un text narativ studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele:
 prezentarea statutului social, moral, psihologic etc. pentru fiecare dintre personajele alese
18 p
 evidenţierea unei trăsături a fiecăruia dintre personajele alese prin câte o scenă /secvenţă
comentată;
18 p
 analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului narativ studiat,
semnificative pentru relaţia dintre personaje, din seria: acţiune, conflict, relaţii temporale şi
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj; 18 p
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Timpul de lucru este de 50 de minute. Se
acordă 10 puncte din oficiu.
Pentru conţinutul eseului vei primi 54 de puncte (câte 18 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 36 de puncte (existenţa părţilor componente, introducere, cuprins şi încheiere
– 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 9 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte; ortografia – 6
puncte; punctuaţia – 6 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 3 puncte; încadrarea în limitele de spaţiu indicate
– 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea - clasa a X-a
Profil uman - Nr.2
Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte (2-3 pagini) în care să prezinţi relaţia dintre două
personaje într-un text dramatic studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele:
 prezentarea statutului social, moral, psihologic etc. pentru fiecare dintre personajele alese;
18 p
 evidenţierea unei trăsături a fiecăruia dintre personajele alese prin câte o scenă /secvenţă
comentată;
18 p
 analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat,
semnificative pentru relaţia dintre personaje, din seria: acţiune, conflict dramatic, notaţiile
autorului, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbaj, act, scenă;
18 p
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Timpul de lucru este de 50 de minute. Se
acordă 10 puncte din oficiu.
Pentru conţinutul eseului vei primi 54 de puncte (câte 18 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 36 de puncte (existenţa părţilor componente, introducere, cuprins şi încheiere
– 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 9 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte; ortografia – 6
puncte; punctuaţia – 6 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 3 puncte; încadrarea în limitele de spaţiu indicate
– 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

