
TIPURI DE TEXTE  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

   Citește cu atenție textul următor: 

   Când a ajuns bărbat în toată firea, Prometeu își urma mai departe gândul ce-l frământase încă din vremea 

când era copil. Cum ar putea să făurească o ființă plină de însușiri, în stare să conducă bine, să folosească 

chibzuit tot ce se află pe pământ.  

   Gândind timp îndelungat, titanul a luat în pumnii lui țărână. Țărâna asta a udat-o cu apă proaspătă și rece, 

care țâșnea dintr-un izvor. S-a apucat apoi de lucru. A făurit, muncind cu grijă și cu migală, un corp de om, corp 

de bărbat ce semăna leit cu zeii. 

   Fiind luat din trupul viu al Gheei și făurit cu măiestrie de către bunul Prometeu, omul a început să umble, ca 

orice ființă, pe pământ, să-și caute hrana, să trăiască.  

   Prometeu nu s-a mulțumit să făurească o nouă ființă, ci a rugat-o pe Atena să-i dea o mână de-ajuor, să-i 

dăruiască-nțelepciune omului său, făcut din lut.  

   Atena, după câte se spune, avea și ea o slăbiciune pentru feciorul lui Iapet. Îi era drag și poate-n sine dorea 

să-l aibă de bărbat, deși făcuse jurământul de-a nu se mărita nicicând. De-aceea, ascultându-i glasul, Palas-

Atena s-a-nvoit. 

    Și-a suflat peste acea ființă plămădită de Prometeu. Omul a căpătat și cuget. Gândul lui a-nceput să zboare. 

   Zeus n-ar fi fost împotrivă ca fiul lui Iapet să făurească vreun animal, vreo pasăre. Dar omul, ce semăna leit 

cu zeii, nu îi era deloc pe plac.  

   Și-atunci Zeus a hotărât ca omul, nou creat din tină, să-i stea supus, îndatorat și să-l slăvească-ntotdeauna. 

 

                                        Alexandru Mitru, Fiul titanului Iapet creează omul, în vol. Legendele Olimpului 

 

1. Răspunde următoarelor cerințe, evidențiind elementele situației de comunicare prezente în textul dat: 

a. Cine ar putea fi emițătorul textului dat, având în vedere scopul comunicării (atitudine, perspectivă, 

intenții)?                                                                                                                                    10 puncte 

b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ, epistolar, memorialistic)? 

Motivează-ți răspunsul, indicând două caracteristici formale / de conținut.                        20 de puncte 

c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?   

                                                                                                                                              20 de puncte 

 

2. Care este opinia ta despre cunoașterea mitologiei? Susține cu argumente opinia formulată.    40 de puncte 

În elaborarea argumentării, vei avea în vedere următoarele repere: 

- precizarea temei / problematicii puse în discuție;                                                                       4 puncte 

- formularea opiniei pe care o ai în legătură cu tema / problematica;                                           4 puncte 

- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei;                      24 de puncte 

- formularea unei concluzii pertinente;                                                                                         4 puncte 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumemtare.                                                                       4 puncte 

            

            Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 


