
Limba şi literatura română

TEME PENTRU PORTOFOLII - MODUL III

Specii literare studiate: basmul cult, balada populară, romanul. 

1. Referate: la alegere-letric

• “ Baltagul” de Mihail Sadoveanu – roman al iniţierii 
• Aspecte ale vieţii rurale, text – suport, “Baltagul” de Mihail Sadoveanu 

• Sursele comicului în opera “O scrisoare pierdută “ de I. L. Caragiale 

• Pristanda – profitor sau persoana de care se profită? 

• Motivul testamentului si atitudinea in fata mortii in balada populara 
romaneasca

• Destinul folclorului în epoca globalizãrii 

• Caracterizarea personajului principal din nuvela ‘’Alexandru 
Lapusneanul’’,de Costache Negruzzi

• Relatia dintre doua personaje intr-un roman studiat (text narativ)

2. Prezentarea unui roman: Mara de Ioan Slavici, Ultima noapte de dragoste 
intaia noapte de razboi de Camil Petrescu, Enigma Otiliei de George 
Calinescu.

3. Compuneri libere , poezii, scenete –doua creatii, pe suport de hartie

4. Fise de autor (în format electronic sau pe suport de hârtie-doua fise): 

• M. Eminescu 

• I .Creangă 

• T. Arghezi 
• L. Blaga 

• M. Sadoveanu 

• Costache Negruzzi 
• Camil Petrescu 

5.Texte utilitare: ( în format electronic sau pe suport de hârtie):

• Scrisoare de intentie-scrisoare taditionala si in format electronic

• Curriculum Vitae

6. Eseuri (pe suport de hârtie-)–un eseu, la alegere:



a. Redactează un eseu de 15-20 rânduri, în care să-ţi prezinţi opinia despre avantajele 
comunicării, plecând de la semnificaţia enunţului: Comunicarea este unul dintre cele 
mai mari daruri ale fiinţei umane. 

În compunerea ta, trebuie:

• să formulezi opinia despre tema propusă;

• să-ţi susţii opinia formulată prin două argumente potrivite; 

• să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 

• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

b. Redacteazã, în 2-3 pagini, un text cu titlul Nevoia de a cunoaste.

În redactarea textului, vei avea în vedere:

• prezentarea a patru argumente care sustin convingerea personalã despre nevoia 
de a cunoaste;

• ilustrarea celor patru argumente cu exemple din viata personalã, din viata 
contemporanilor tãi;

• valorificarea a patru idei din textele studiate sau citite de tine care sustin ideea 
nevoii de a cunoaste.

• să respecţi limitele de spaţiu indicate.

c. Redacteazã, în 1-2 pagini, un articol de opinie destinat publicãrii în revista scolii 
sau în

presa localã cu titlul Bucuria de a trãi.

În redactarea textului, vei avea în vedere:

• prezentarea a patru argumente care sustin convingerea personalã despre bucuria
de a trãi;

• ilustrarea celor patru argumente cu exemple din viata personalã, din viata 
contemporanilor tãi;

• valorificarea a douã idei din textele studiate sau citite de tine care sustin ideea 
bucuriei de a trãi


