
Limba şi literatura română

TEME PENTRU PORTOFOLII - MODUL II

1. Referate: la alegere-letric

◦ Adevar istoric şi transfigurare artistică text-suport, opera ,,Paşa Hassan” de
G. Coşbuc

◦ Aspecte ale vieţii rurale , text-suport ,,Moromeţii” de M. Preda

◦ Un cântec ce ne-a însoţit  istoria,  text-suport  ,,Deşteaptă-te,  române!” de
A. Mureşanu

◦ Sens şi inţelepciune, text-suport o parabola

◦ Povesteste  destinul  personajului  Ion,  insistând  asupra  urmãrilor/
consecintelor patimei sale pentru pãmânt. 

◦ Poezia de inspirație istorică (Vasile Alecsandri, George Cosbuc)

2. Compuneri  de  argumentare:  specii  literare:  imnul,  nuvela  şi  comedia  (în
format electronic sau pe suport de hârtie-un text) ; 

3. Compuneri libere, poezii, eseuri (în format electronic sau pe suport de hârtie-
doua creatii) ; 

4. Gramatica: fişe, scheme, teste, în format electronic 

5. Fişe de autori ( în format electronic sau pe suport de hârtie – două fișe, la
alegere):

• M. Eminescu 

• I. L. Caragiale 

• Ioan Slavici 
• T. Arghezi 
• Liviu Rebreanu 
• M. Sorescu 

• Vasile Voiculescu 

• Lucian Blaga 



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

• Curriculum Vitae

7. Eseuri: doua eseuri, la alegere:

a. Scrie un eseu despre rolul limbii în viata oamenilor, folosind cât mai multe
metafore referitoare la limbã (ex.:  floarea gândului,  poemul sufletului,  harta
ideilor etc.) 

b. Scrie o compunere de 15-20 rânduri în care sã realizezi autoportretul. Poti sã
intitulezi compunerea  Autoportret în oglindã si sã atasezi si o fotografie de-a
ta.

c. Alege unul dintre personajele comediei O scrisoare pierdutã si scrie o scurtã
prezentare  a  acestuia,  referindu-te  la  tipul  uman reprezentat,  la  comicul  de
nume si de limbaj si la rolul lui în desfãsurarea actiunii. Scrie un text de 1–2
pagini în care sã îti exprimi pãrerea despre moravurile satirizate în comedie,
valorificând sugestiile din urmãtorul fragment critic: „Lipsit de ideal, teatrul lui
Caragiale e o satirã fãrã altã finalitate, o colectie de imbecili, de imorali […]; e
întristãtor ca un spital de infirmitãti morale si intelectuale”. (Eugen Lovinescu,
Caragiale. 1. Comediile sale, în Critice, 1928) 

d. Scrie  povestea  unei  persoane  cunoscute  al  cãrei  destin  te-a  impresionat,
ilustrând modul în care relatia cu cei din jur l-a influentat  în deciziile sale.
Ilustreaza cu pãreri pro si contra rãspunsul la întrebarea: „Îsi poate o persoanã
schimba  propriul  destin?  Cautã  la  adresa
http://www.agonia.ro/index.php/poetry/144951/ index.html  mai  multe
informatii despre scriitorul Marin Sorescu si alcãtuieste o fisã a personalitãtii
scriitorului, în care sã notezi:

• perioada în care a trãit;

• evenimente importante din viata sa;

• domenii ale literaturii în care a scris (poezie, prozã, teatru);

• modalitãti de recunoastere a valorii sale ca scriitor.

e. Citeste  povestiri  scrise  de  Vasile  Voiculescu  si  scrie  pentru  portofoliul  tãu
jurnalul dublu de lecturã. 

f. Scrie  un  text  de  15–20 de rânduri  în  care  sã  rãspunzi  la  întrebarea:  „Ce e
amorul?” folosind idei si citate din textele studiate, precum si referiri la alte
texte/filme/experiente cunoscute de tine. 

http://www.agonia.ro/index.php/poetry/144951/


g. Scrie un text despre diferenta dintre fericire si multumire, pornind de la textul
urmãtor:

„Fericirea n-are semne exterioare; pentru a o putea vedea, ar trebui sã stii sã citesti în
inima unui  om fericit;  multumirea  însã  o  poti  citi  din  ochi,  din  tinutã,  din  tonul
vorbelor, din mers si pare a se comunica de la sine celui ce-o zãreste.” (J.J. Rousseau)

h. Notati proverbe despre bani/bogãtie, fericire, destin, iubire. 

i. Scrie un eseu, aducand argumente pro si contra pentru afirmatia „Fiecare om
este arhitectul propriului drum în viatã.”

j. Scrie  o  paginã  de  jurnal  în  care  sã  consemnezi,  sub  forma  unui  monolog
interior, propriile frãmântãri legate de o situatie conflictualã în iubire, trãitã de
tine. 

k. Povesteste  despre  patima  pentru  bogãtie  a  unei  persoane  reale  sau  a  unui
personaj  dintr-un  film/carte,  detaliind  modul  de  a  actiona  prin  folosirea
adverbelor la gradele de comparatie

l. Completeazã agenda sãptãmânii, dupã modelul de mai jos: Ce trebuie sã fac?
Din ce cauzã? Cu ce scop? Locul unde rebuie sã merg? Timpul?

m.Analizeazã propriul drum în viatã pânã în acest moment si scrie un text de 10–
15 rânduri în care sã evidentiezi consecintele faptelor si ale atitudinilor tale. 

n. Scrie un text de 10–15 rânduri în care sã prezinþi propria perspectivã asupra
iubirii, folosind ºi citate celebre care sã întãreascã propriile convingeri 

o. Realizeaza un eseu pornind de la afirmatia „Dacã dragoste nu e, nimic nu e”,
identificând  cel  putin  cinci  argumente  care  sã  sustinã  ideea  cã  dragostea
conferã frumusete vietii. 

p. Reaminteste-ti  conventiile  redactãrii  unei  scrisori  si  compune  o  scrisoare
adresatã unei persoane dragi de care te leagã multe amintiri. 


