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FIȘĂ DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

TEXTUL POETIC:  CONȚINUT ȘI FORMĂ  

REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR:  

1. PENTRU ÎNCEPUT: recitiți de la pag. 123- 124 din manual caracteristicile genului liric. 
2. EXPLORARE: Notați în caiete definiția și caracteristicile textului poetic ( trăsăturile 

textului liric), citind cu atenție următoarele explicații:  

Poezia ( opera lirică) este o reprezentare profundă și personală a trăirilor omenești prin imagini/ 
sugestii realizate prin intermediul cuvântului.  
Este un joc al minții, o exprimare codificată a datelor celor mai intime ale eului creator. Cititorul va 
fi mereu impresionat:  fie de ideile despre lume pe care le descoperă, fie de sensibilitatea autorului 
și talentul acestuia de a mânui cuvintele.  
În diferite momente ale vieții, revenind asupra poeziilor pe care le iubim, vom descoperi mereu 
prospețimea textului.  Textul poetic nu își epuizează niciodată semnificațiile, ci se îmbogățește 
continuu, odată cu experiențele noastre de viață și de lectură. Unele texte poetice pot să ne placă 
așa de mult, încât să ne îndemne a le reține! Anumite versuri ne rămân în minte, provocându-ne să 
le descoperim mereu noi și noi semnificații! 

Amintește-ți: 

Aparţin genului liric toate creaţiile literare în care se exprimă în mod direct 
gânduri, idei sentimente, comunicate de eul liric într-un limbaj expresiv, prin 
intermediul imaginilor artistice ( realizate cu ajutorul figurilor de stil). Operei lirice 
îi este specifică orientarea spre lumea interioară ( mesajul subiectiv), prezenţa 
eului liric- vocea imaginară care comunică în mod direct gândurile, ideile, 
sentimentele, ideile, atitudinile  autorului, transfigurate cu ajutorul figurilor de 
stil şi al imaginilor artistice. Mesajul subiectiv al poeziei se conturează treptat, 
într-un discurs liric ce are o structură specifică: versuri grupate în strofe, 
expresivitatea fiind accentuată de respectarea regulilor prozodice: ritm, rimă şi 
măsură. 

 

3. REPERE DE LUCRU INDIVIDUAL PENTRU APLICAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI REALIZAREA 
ESEULUI:  

Provocarea cea mai mare este descoperirea mesajului transmis în mod subiectiv de eul poetic/ 
liric/ creator: ipostaza în care el apare: copil, îndrăgostit, creator de frumos, visător,contemplator/ 
voce meditativă…. etc.  Ce idei a transmis în mod aluziv? Mărcile/ semnele participării lui  în 
constituirea mesajului subiectiv sunt forme pronominale și verbale de persoana I sau a II-a, dar și 
anumite exclamații, interjecții, punctuația expresivă. De la identificarea acestor forme,  puteți 
observa ce formă  are discursul liric: CONFESIUNE? Sau MONOLOG ADRESAT? 

 Precizați care  este TEMA textului, descoperiți idei, sentimente, imaginile artistice/ figurile de stil  
care dau originalitate acestui discurs subiectiv! 
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În a doua parte a eseului, selectați și explicați semnificația acestor sugestii vizuale, auditive, 
olfactive. Dați propria interpretare pentru epitetele, comparațiile, repetițiile, metaforele ( figurile 
de stil ) identificate, care  vă ajută să aveți o idee anume despre poezia pe care ați citit-o!  

4. APLICAȚIE:  

Citește cu multă atenție textul următor:  

„ O să rămâi  în mine şi după ce-o să pleci, 
         La fel de nepătrunsă, la fel de-mbietoare, 
         O insulă ciudată cu drumuri şi poteci 
         Ce nu duc nicăirea sărmana mea plimbare. 
 
         O să rămâi în mine şi când vei încerca 
         Să intri în pădure şi să te pierzi într-însa. 
         Vezi! Urma ta săpată e în visarea mea 
         Şi pot, oricând îmi place, să umblu după dânsa. 
 

Şi te-aş găsi chiar dacă n-ai vrea să te găsesc, 
        Şi te-aş afla oriunde te-ai ghemui  hoţeşte. 
        Visarea mea e ca un condur împărătesc 
        Ce numai la piciorul tău zvelt se potriveşte. 
 

O să rămâi în mine şi după ce-o să zbori 
Din inima mea neagră, ca un canar în cuşcă. 
Tristeţea mea ciudată te va ochi şi-n nori; 
Tristeţea mea ţinteşte mai bine ca o puşcă. 
 
Şi te-aş zări oricâte costume ai schimba, 
Oricâte măşti  ţi-ai pune să nu te pot cunoaşte. 
Visarea mea – din sute de mii te-aş descifra. 
Tristeţea mea – din sute de mii te-aş 
recunoaşte.″                         
                                   (Radu Stanca – Poem) 
 
 
 

Subiectul I:                                                    CERINȚE:  
1. Sinonimele contextuale pentru cuvintele nepătrunsă  şi va ochi sunt:  

a) misterioasă;  va privi  b) rece, va ţinti 
c) nerănită;  va admira d) neînţelegătoare; va observa               0,5p 

2. În secvenţele  te-aş găsi, respectiv  şi-n nori, utilizarea cratimei are drept consecinţă: 
a) Formarea unui cuvânt compus, evitarea unui hiat 
b) Formarea unui diftong (sinereza); căderea unei vocale( afereza) 
c) Rostirea împreună a două cuvinte; căderea unei consoane 
d) Formarea unui hiat; păstrarea ritmului şi măsurii versurilor                                                           0,5p 
3. Numeşte patru trăsături ale genului liric pe care le poţi ilustra prin referire la textul dat:    1p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Precizează tema poeziei și identifică trei motive literare prin care se realizează aceasta.       1p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Ca formă de expunere, poezia se opune prozei prin organizarea unităților textuale. Ce observații poți 

face cu privire la forma pe care o îmbracă discursul liric în textul citat?                                       1p 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Semnificaţia versurilor : Vezi! Urma ta săpată e în visarea mea/ Şi pot, oricând îmi place, să umblu 

după  dânsa” este:                                                                                                                                   1p 
a) Iubirea a lăsat în suflet urme adânci, ce nu mai pot fi vindecate 
b) Iubirea are aspectul unui ideal absolut, intuit şi căutat perpetuu 
c) Iubita este o femeie nestatornică, ce nu are răbdarea să se dedice unei relaţii profunde 
d) Eul liric îşi imaginează reîntâlnirea cu femeia iubită 

Motivează-ți succint răspunsul! 
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7. Identifică în versurile citate:                                                                                                                 2p 

a) Un epitet: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) O comparaţie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) O inversiune:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
d) O metaforă…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Identifică versurile în care poţi identifica:                                                                                          1p       

a) Motivul tristeţii………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Motivul visului………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
c) Motivul căutării perechii ideale…………………………………………………….......................................................... 

 
9. Versurile: „Şi te-aş zări oricâte costume ai schimba,/ Oricâte măşti ţi-ai pune să nu te pot cunoaşte” 

sugerează că: 
a) În ciuda despărţirii, îndrăgostitul crede în reîntregirea cuplului în viitor 
b) Îndrăgostitul îşi recunoaşte iubita, pentru că schimbările se produc doar în plan exterior 
c) Fiinţa poetică nu abandonează căutarea idealului, în ciuda aparenţelor înşelătoare ale acestuia    1p 

 

II. Redactează un eseu de minimum 15 rânduri  în care să prezinți particularitățile  formale și de conținut 
ale textului Poem  de Radu Stanca.                                                                                                                      10p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Nota va fi calculată astfel:           Punctaj S. I + punctaj S. II 

                                                        2 


