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1. PRELIMINARII 

Programa pentru  examenul de absolvire a gimnaziului  la limba şi literatura română este 

elaborată în baza Curriculumului modernizat la limba şi literatura română pentru clasele a V-a – a IX-a  

(2010). Programa are drept scop evaluarea obiectivă a elevilor la finele ciclului gimnazial, prin aplicarea 

cerinţelor unice faţă de competenţele absolvenţilor clasei a IX-a.  

  Programa este destinată profesorilor, elevilor, managerilor instituţiilor  de învăţămînt, 

specialiştilor de la Direcţiile raionale /municipale de învăţămînt, tineret şi sport, părinţilor etc.  

 

2. STATUTUL DISCIPLINEI 
  

În cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului examenul la limba şi literatura română  este 

susţinut  în scris, de către toţi absolvenţii şcolilor cu instruire în limba română. Timpul de realizare a 

testului de examen este 120 de minute.  
Testul conţine 12 itemi, dintre care 4 itemi vizează textele literare şi nonliterare, 4 itemi ţin de 

practica raţională şi funcţională a limbii, 4 itemi se referă la varii aspecte de cultură a comunicării.  

 

3. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE PENTRU TREAPTA GIMNAZIALĂ DE 

ÎNVĂŢĂMÎNT INCLUD: 

 Competenţe de comunicare în limba de instruire. 

 Competenţe de învăţare/de a şti să înveţi. 
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 Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 

 Competenţe interpersonale, civice, morale. 

 Competenţe culturale şi interculturale.  

 Competenţe acţional-strategice.  

 Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 

 Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale. 

 Competenţe antreprenoriale. 

 Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.  

 

4. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ, DERIVATE DIN COMPETENŢELE-CHEIE: 

1. Utilizarea diverselor strategii de informare/documentare, în vederea abordării eficiente a 

comunicării orale şi scrise.  

2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/produs.  

3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.  

4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin 

observare directă şi exersare.  

5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.  

6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.  

7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii 

române literare.  

8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.  

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.  

10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare 

orală şi scrisă.  

11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a 

limbii de instruire.  

12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.  

13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.  

14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi 

scrisă.  

15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea 

lingvistică a vorbitorilor de limbă română.  
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V. CONEXIUNI EVALUATIVE 

DOMENIUL: Textul literar şi nonliterar 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în 

limita standardelor de conţinut  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

 Interpretarea textului liric, a textului 

epic (naraţiune, descriere).  
 să citească independent un text artistic / fragment de text, 

cu limita de volum 400 cuvinte, în timpul evaluării, 

demonstrînd înţelegerea lui prin răspunsuri la întrebări;  

 să înţeleagă la lectură independentă un text nonliterar 

(ştiinţific, publicistic, oficial), procesînd informaţia 

conform cerinţelor specifice;  

 să descifreze semnificaţia unor îmbinări sau enunţuri în 

textul citit independent;  

 să interpreteze în limita unui enunţ semnele marcate în 

text;  

 să-şi argumenteze răspunsul la întrebări, prin referinţe la 

text;  

 să raporteze textele şi fragmentele de texte literare la 

genuri şi specii, în limita standardelor de conţinut;  

  să determine stilul funcţional şi tipul textului (pentru 

textele nonliterare), aducînd argumente valide;  

 să citeze, integral sau fragmentar, oral şi în scris, textele 

literare memorate, în limita volumului stipulat de 

curriculum;  

 să demonstreze cunoaşterea unor texte literare studiate 

sau citite independent, utilizîndu-le pentru exemplificarea 

unor opinii, atitudini.  

 

Comentarea textului liric, a 

fragmentului de text epic sau 

dramatic.  

 

 să comenteze, în limita de 5-7 rînduri, un text scurt 

(proverb, maximă, citat);  

 să realizeze un comentariu poetic al versurilor marcate 

într-o poezie lirică studiată;  

 să comenteze figurile de stil marcate într-un text liric;  

 să realizeze un comentariu literar al unei strofe dintr-un 

text poetic nestudiat / al textului în întregime (textul nu 

va avea mai mult de 4 strofe);  

 să comenteze cronotopul unui text narativ citit 

independent;  

 să realizeze, în limita propusă, comentariul unui dialog 

dintr-un text dramatic dat.  
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COMPETENŢA SPECIFICĂ: 3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

 

Rezumarea esenţei unui text citit 

independent/a unui eveniment/a unei 

întîmplări/a unei emisiuni TV; a 

unui film/spectacol.  

 

 să prezinte cerinţele specifice pentru rezumat; 

 să expună rezumativ, oral sau în scris, textele narative 

studiate şi secvenţele indicate ale acestora, respectînd 

raportul de 1:3;  

 să rezume textul dat (volum max. 400 cuvinte), citit 

independent, în raport cantitativ de 1:3;  

 să expună rezumativ o secvenţă din textul citit 

independent, conform cerinţelor specifice (un anumit 

alineat, un moment al subiectului, un răspuns la o 

întrebare din interviu etc.);  

 să expună esenţa unei emisiuni urmărite / a unui episod 

din filmul vizionat;  

 să prezinte rezumativ un eveniment / o întîmplare la care 

a asistat.  

Rezumarea unui text nonliterar, în 

limita de 100-120 de cuvinte.  

 

 să reformuleze rezumativ un text funcţional dat (anunţ, 

invitaţie, instrucţiune, reţetă). 

 să expună rezumativ, în text coerent, texte funcţionale 

studiate, cu care contactează cotidian în viaţa şcolară (de 

exemplu, orarul pentru o zi a săptămînii, un anunţ, 

instrucţiunile de tehnică a securităţii în laborator etc.); 

 să rezume în scris un articol de enciclopedie; 

 să rezume textual un reportaj propus (vizionat, audiat, 

citit) la prima vedere;  

 să rezume esenţa unei ştiri tv.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita 

standardelor de conţinut.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

 

Integrarea adecvată, conştientă a 

terminologiei lingvistice şi literare în 

textul produs.  

 

 să prezinte actele comunicării verbale proprii în termenii 

conţinuturilor curriculare (emiţător, receptor, cod, canal, 

mesaj); 

 să definească / să exemplifice, conform cerinţelor 

specifice, termenii lingvistici şi literari, în limita 

standardelor de conţinut; 

 să interpreteze faptele disparate de limbă, marcate în 
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texte coerente; 

 să realizeze analiza gramaticală a secvenţelor propuse / 

marcate în textul coerent, conform cerinţelor specifice;  

 să integreze în discursul propriu termenii lingvistici şi 

literari solicitaţi;  

 să utilizeze adecvat codurile verbale, simbolice şi grafice 

ale materiilor şcolare studiate. 

Aplicarea instrumentarului de 

interpretare a textului.  

 

 să interpreteze textul narativ /poezia lirică la prima 

vedere, aplicînd algoritmul şi terminologia adecvată, în 

limita standardelor de conţinut;  

 să utilizeze corect şi coerent, în discursul analitic, 

termenii ştiinţifici (lingvistici şi literari) adecvaţi, 

conform subiectului /sarcinii. 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte 

de comunicare orală şi scrisă.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

 

Elaborarea şi lansarea unui discurs 

(de felicitare, impresie personală, pe 

o temă dată, alocuţiune, discurs 

motivaţional în stil publicistic).  

 

 să formuleze, în enunţuri nominative, interogative sau în 

îmbinări de cuvinte punctele unui plan de idei, elaborat 

în vederea producerii textului coerent solicitat;  

 să producă un text coerent de felicitare, conform 

cerinţelor specifice şi limitei de întindere indicate;  

 să-şi exprime, în text coerent, impresiile şi punctul de 

vedere asupra unei probleme, aducînd 2 argumente;  

 să ţină un discurs pregătit anterior, în limita de 3-5 

minute; 

 să-şi elaboreze în scris intervenţia de 1 min. într-o 

discuţie controversată, la un subiect accesibil ca vîrstă;  

 să-şi elaboreze CV-ul;  

 să redacteze scrisori / mesaje electronice / alte texte, în 

limita standardelor de conţinut, în parametri indicaţi;  

 să se prezinte în scris, în limita de 1 pagină. 

Realizarea spontană, fluentă, exactă 

a unei descrieri orale (de interior, de 

obiecte, de fiinţe, de activităţi).  

 

 să descrie în text coerent obiecte cunoscute, expuse la 

vedere;  

 să-şi prezinte în text coerent descriptiv locul de studii sau 

de trai;  

 să descrie o persoană din cercul de prieteni sau din 

familie, în limita de 100-120 de cuvinte;  

 să descrie, în spaţiul dat (7-10 rînduri), algoritmul 

strategiei de documentare pe care a aplicat-o recent;  
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 să-şi descrie activitatea preferată, specificînd ordinea 

operaţiilor.  

Utilizarea formulelor de iniţiere, 

menţinere şi încheiere a unui dialog 

(susţinut direct cu o altă persoană; 

susţinut la telefon.  

 

 să răspundă la întrebările adresate de un coleg un 

profesor / un evaluator extern în procesul activităţii 

didactice la clasă / în cadrul evaluării / în interviuri;  

 să susţină un dialog cu un coleg, timp de 5-7 minute, la 

un subiect dat, cunoscut anterior;  

 să se încadreze în jocul de rol / să-şi asume un rol, 

construind o comunicare adecvată sarcinii; 

 să utilizeze formulele iniţiale / finale adecvate pentru un 

dialog, în funcţie de interlocutor;  

 să aleagă formulele adecvate de adresare în contexte 

date;  

 să includă, în textul propriu scris, formulele de adresare, 

de salut, de încheiere, potrivite situaţiei de comunicare;  

 să comenteze erorile (gafele) în raport cu eticheta 

verbală, într-un text dat.  

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, 

idei, judecăţi, opinii, argumente.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Reflectarea propriei experienţe într-

o pagină de jurnal, într-un text 

reflexiv despre o experienţă proprie.  

 

 să completeze pagini de jurnal / jurnal reflexiv;  

 să prezinte o listă de texte literare citite, menţionînd 

autorul şi titlul exact;  

 să-şi exprime, în text propriu coerent, atitudinea faţă de 

valorile promovate în textele literare studiate;  

 să identifice valorile promovate de textele literare, citite 

independent;  

 să-şi verbalizeze starea afectivă postlectorală (după 

lectura independentă a textului); 

 să producă texte reflexive privind impactul lecturii 

asupra formării sale personale.  

 

 Domeniul Practica raţională şi funcţională a limbii 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 4. Organizarea /desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de 

învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Utilizarea dicţionarului în scopul 

formării abilităţii de învăţare a 

limbii.  

 să numească exact 5 dicţionare ale limbii române, pe care 

le utilizează pentru documentare;  
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 să găsească, în sursele de documentare tipărite sau 

electronice, informaţia lexicografică solicitată;  

 să extragă din articolul dat de dicţionar o informaţie 

specifică, în conformitate cu cerinţa;  

 să descrie, în text coerent, modul de soluţionare a 

problemelor de exprimare corectă / scriere corectă în 

limba română;  

 să facă uz de dicţionarele adecvate pentru soluţionarea 

unor probleme de limbaj;  

 să citească/să interpreteze independent articolele din 

dicţionarele lingvistice şcolare şi dicţionarele 

enciclopedice;  

 să construiască definiţii corecte din punct de vedere 

ştiinţific pentru noţiunile uzuale;  

 să dea exemple de cuvinte uzuale, termeni, îmbinări, 

locuţiuni ale limbii române, conform cerinţelor specifice;  

 să definească sensul cuvintelor uzuale ale limbii române;  

 să raporteze unităţile de vocabular la termeni generici / 

domenii/ cîmpuri lexicale;  

 să numească 5-7 unităţi de vocabular al limbii române, 

asimilate recent;  

 să definească sensul neologismelor care numesc obiecte 

uzuale, familiare în viaţa cotidiană;  

 să ilustreze în contexte adecvate sensul neologismelor 

date. 

Integrarea achiziţiilor linguale în 

propriul cod verbal.  

 

 să elaboreze liste de termeni asimilaţi în procesul 

studiilor la materiile şcolare indicate;  

 să utilizeze corect termenii ştiinţifici asimilaţi, în acte de 

comunicare orală şi scrisă;  

 să descrie la concret, în text coerent, 7-10 achiziţii 

lexicale proprii într-o perioadă semnificativă (semestru, 

an de şcolarizare);  

 să includă în contexte potrivite termenii şi expresiile 

asimilate la materiile şcolare, din mass-media, lecturi 

literare.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în 

diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă. 

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Autoevaluarea propriilor competenţe 

de comunicare. 
 să-şi prezinte, în text coerent, punctele forte în exersarea 

comunicării lingvistice;  



Aprobată la Comisia Naţională de Examene                                                                                          Proces-verbal nr. 1 din 31 octombrie 2014 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei                                                                                                           nr. 1115 din 31 octombrie 2014 

Programa de examen pentru absolvirea învăţămîntului gimnazial                   LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ŞCOALA NAŢIONALĂ 

8 

 

  să analizeze propriul progres în studiul limbii române în 

perioada unui an şcolar / a treptei gimnaziale;  

 să sintetizeze strategia pe care o aplică în vederea 

dezvoltării vocabularului activ; 

 să traseze un plan de activităţi (3-5 puncte) necesare 

pentru ameliorarea comunicării în cadrul lecţiilor.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al 

limbii române.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Integrarea achiziţiilor lingvistice în 

comentariul literar produs; în 

textele funcţionale produse.  

 

 să prezinte în sistem elementele sistemului fonetic;  

 să ilustreze relaţiile de sens şi de formă între cuvintele 

limbii române;  

 să utilizeze adecvat terminologia lingvistică asimilată, în 

limita standardelor de conţinut;  

 să exemplifice prin mostre extrase din textele literare şi 

nonliterare fenomenele şi categoriile lingvistice studiate;  

 să dea exemple uzuale pentru fenomenele şi categoriile 

lingvistice studiate.   

Relevarea elementelor fonetice, a 

expresiilor şi cuvintelor noi, a 

elementelor gramaticale ale limbii 

în textul studiat.  

 

 să efectueze analiza fonetică a cuvintelor limbii române 

(cu excepţia neologismelor neadaptate fonetic şi /sau 

grafic); 

 să prezinte grafic, utilizînd semnele convenţionale, 

structura cuvintelor formate în limba română; 

 să aplice algoritmul analizei morfologice a părţilor de 

vorbire, integral sau parţial, conform cerinţelor itemului; 

 să delimiteze, prin subliniere sau prin sigle, funcţiile 

sintactice ale cuvintelor în cadrul enunţurilor date; 

 să desemneze prin termenii adecvaţi faptele de limbă 

analizate, în limita standardelor de conţinut;  

 să efectueze analiza sintactică a enunţului complex, 

delimitînd propoziţiile, construind schema şi determinînd 

funcţiile sintactice ale cuvintelor:  

 să descrie, în limitele stabilite, sistemul morfologic al 

limbii române, arătînd categoriile specifice fiecărei părţi 

de vorbire;  

 să definească noţiunile gramaticale din domeniul 

propoziţiei/frazei/sintaxei, în limita standardelor de 

conţinut; 

 să delimiteze / să ilustreze părţile de propoziţie şi tipurile 

de propoziţii, în limita standardelor de conţinut;  
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 să distingă în exemplele date cazurile de formare în cadrul 

limbii române a cuvintelor, specificînd modul de formare;  

 să ilustreze prin 3 exemple pentru un cuvînt dat procesul 

mutaţiei de sens / polisemia;  

 să comenteze modul de formare a cuvintelor în baza 

exemplelor date, arătînd structura;  

 să estimeze, aducînd 2 argumente, importanţa circulaţiei 

cuvintelor în timp şi spaţiu pentru dezvoltarea şi 

funcţionarea limbii române actuale, în baza exemplelor 

date. 

Comentarea mărcilor stilistice ale 

unităţilor de limbă în textele lirice, 

epice, dramatice.  

 

 să comenteze mărcile stilistice ale unităţilor de vocabular 

dintr-un text sau fragment de text;  

 să comenteze valorile semantice şi stilistice ale formelor 

gramaticale, în baza unor texte propuse pentru analiză;  

 să efectueze analiza lingvistică (fonetică, lexicală, 

morfologică, sintactică, stilistică) a secvenţelor marcate / 

extrase din text şi a textelor de mici dimensiuni în 

întregime; 

 să aprecieze specificul de limbă al textelor studiate şi 

propuse pentru lectură independentă.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, 

punctuaţionale, stilistice a limbii române literare. 

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Respectarea normei ortografice, 

ortoepice, semantice, gramaticale, 

punctuaţionale, stilistice a limbii 

române literare. 

 să reproducă / citeze regulile de ortografie şi punctuaţie, 

în limita standardelor de conţinut; 

 să explice scrierea unor cuvinte, forme, aplicarea 

semnelor de punctuaţie în exemplele date, apelînd la 

regulile cunoscute;  

 să explice opţiunea pentru o formă, în cazul acordului 

gramatical; 

 să motiveze preferinţa pentru un cuvînt în îmbinările sau 

enunţurile date;  

 să conjuge verbele limbii române la formele modale 

/temporale / aspectuale cerute;  

 să plaseze substantivele, adjectivele, pronumele la 

formele solicitate;  

 să scrie corect, la dictare, orice secvenţă sau text 

integral;  

 să aplice / să comenteze aplicarea regulilor de ortografie, 

acord gramatical, punctuaţie, redactare stilistică în 
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exemplele date;  

 să identifice greşeli de ortografie, punctuaţie, lexic, stil 

în secvenţele scrise date;  

 să respecte în textele proprii norma limbii literare în 

toate manifestările ei;  

 să ţină discursuri orale, în conformitate cu norma limbii 

literare, inclusiv norma ortoepică. 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în 

diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Utilizarea adecvată a mijloacelor 

expresive ale limbii (sinonime, 

antonime, figuri de stil) în textul 

produs (scris/oral).  

 

 să enumere 3 resurse expresive ale limbii, pe 

care poate miza în producerea unui text special 

(felicitare, invitaţie, anunţ, eseu etc.);  

  să comenteze valorile expresive ale formelor 

verbale (moduri, timpuri, aspecte), 

pronominale, adjectivale;  

 să prezinte 2 variante lingvistice de exprimare a 

unei idei (de superlativ, de adresare către o 

persoană, de formulare a întrebării etc.);  

 să marcheze, în variantele oferite, secvenţa cea 

mai reuşită dintr-o serie, în vederea realizării 

unui act comunicativ specificat. 

Valorificarea potenţialului 

expresiv al părţilor de vorbire 

(substantiv, adjectiv) în textul 

produs (scris/oral).  

 

 să construiască figurile solicitate de limbaj 

artistic, în limita standardelor de conţinut; 

 să transforme un text coerent neutru în unul 

expresiv; 

 să producă texte coerente expresive şi originale, 

conform cerinţelor specifice (discurs, dialog, 

descriere, naraţiune etc.). 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare 

orală şi scrisă.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Utilizarea normelor elementare de 

etichetă verbală într-o situaţie 

concretă de comunicare. 

 să propună 3-5 formule de iniţiere şi încheiere a 

dialogului, în funcţie de persoana cu care dialoghează;  

 să prezinte 3-5 norme elementare actuale de etichetă 

verbală;  
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 să varieze formulele de adresare (2-3) în cadrul unui 

dialog sau al unei alocuţiuni;  

 să rezolve probleme simulative de alegere a 

registrului (pronume personal / de politeţe, persoană, 

număr al formelor verbale) în contexte date;  

 să se încadreze în jocul de rol, avînd sarcina de a 

respecta cu fidelitate eticheta verbală;  

 să redacteze texte funcţionale coerente integral sau 

secvenţial, respectînd eticheta verbală.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: 15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea 

apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Relatarea despre sine, ca reprezentant al 

etniei/generaţiei/comunităţii.  

 

 să-şi prezinte, oral sau în scris, apartenenţa etnică;  

 să susţină un interviu / să completeze un chestionar, 

specificîndu-şi apartenenţa etnoculturală;  

 să comenteze, în text coerent, relaţia pe care o are, 

prin formare, cu limba şi literatura română;  

 să definească, în termeni semnificativi, cu nume de 

referinţă, accepţia personalizată a ideii de cultură 

naţională;  

  să enumere teme / subiecte de interes personal în 

istoria şi cultura română;  

 să prezinte, în text coerent, o emisiune, o activitate 

culturală, o publicaţie care l-a interesat în anii de 

gimnaziu;  

 să-şi argumenteze preferinţa pentru lectura unor texte 

din literatura română, citite independent în perioada 

studiilor gimnaziale. 

Relatarea despre sine, ca vorbitor de 

limbi (maternă şi străine).  

 

 să răspundă la întrebări asupra limbii române ca 

idiom, în limita standardelor de conţinut; 

 să includă informaţiile relevante despre limba română 

ca parte a culturii spirituale a poporului în textele 

coerente proprii;  

 să comenteze afirmaţii ale scriitorilor, ale oamenilor 

de cultură şi ale savanţilor despre limbă / limba română, 

făcînd referinţă la datele oferite de lingvistică, în limita 

standardelor de conţinut;  

 să includă o serie de texte literare studiate sau citite 

independent la tema literară Limba română. Patria;  

 să prezinte grafic, pe axa cronologică, datele relevante 
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despre evoluţia comunicării în limba română;  

 să includă în textele produse informaţii corecte din 

punct de vedere istoric despre originea limbii române. 

 

 

 Domeniul Cultura comunicării 

 COMPETENŢA SPECIFICĂ: 1. Utilizarea diverselor strategii de informare/documentare, în 

vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise. 

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Structurarea ideilor pentru realizarea 

discursului 

propriu/comentariului/eseului.  

 

 să elaboreze planul simplu de idei pentru un discurs 

la o temă dată;  

 să prezinte structura unui eseu la o temă dată, 

incluzînd 3 idei de bază;  

 să formuleze 3 idei de bază pentru comentariul unui 

catren dat, în ordinea importanţei lor;  

 să numească exact 3-5 surse diferite de documentare 

pentru elaborarea unui referat, a unei prezentări etc.;  

 să descrie strategia de documentare la un subiect dat, 

incluzînd 2 surse tipărite şi 3 surse electronice;  

 să prezinte coerent textele specifice noncontinui 

(hărţi, afişe, panouri publicitare, site-uri) drept surse 

de documentare;  

 să conspecteze /rezume un articol de cultivare a 

limbii, o biografie, un text metaliterar de mică 

întindere;  

 să reproducă liber, dar fără a denatura sensul, o 

afirmaţie dată, incluzînd-o în textul propriu.  

 COMPETENŢA SPECIFICĂ: 2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în formular standardizat a 

textului propriu/produs.  

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Plasarea (grafică) în pagină a 

textului propriu/produs.  

 

 să distingă modalitatea corectă de aranjare în pagină din 

mai multe variante propuse;  

 să aranjeze corect în pagina de caiet sau test, pe foi A4 

răspunsurile scrise la sarcinile date;  

 să respecte rigorile de aranjare în pagină a textelor 

funcţionale, în limita standardelor de conţinut;  

 să prezinte grafic o informaţie din domeniul de studiu, pe 

poster sau pe slide, utilizînd scheme, grafice, diagrame 
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standard;  

 să descrie verbal cum trebuie aranjate în pagină / pe foaie 

textele şi imaginile constituente ale unui text noncontinuu;  

 să producă texte funcţionale, valorificînd potenţialul 

aranjării grafice în pagină (anunţuri, invitaţii, afişe etc.). 

Completarea formularelor tipizate.  

 
 să completeze un formular, aranjînd corect, cu 

specificarea caracterelor, informaţia solicitată;  

 să completeze prin datele personale un formular, adecvat 

ca vîrstă şi experienţă;  

 să transpună în formularul standardizat informaţia din 

legenda dată. 

 

 COMPETENŢA SPECIFICĂ: 11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în 

calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire. 

Subcompetenţele Obiectivele de evaluare 

Elevul va demonstra că este capabil: 

Selectarea în volum rezonabil a 

informaţiilor necesare (esenţiale), 

utilizînd mijloace 

audiovizuale/informative.  

 

 să descrie verbal modalitatea de accesare şi utilizare a 

diverselor suporturi audiovizuale / informatice;  

 să demonstreze aplicarea algoritmului dat pentru 

utilizarea unui suport audiovizual sau informatic;  

 să relateze, în text coerent, despre utilizarea 

independentă a suporturilor audiovizuale şi 

informatice;  

 să estimeze, în text coerent scris sau discurs oral, 

importanţa cunoaşterii şi utilizării suporturilor 

audiovizuale şi informatice pentru succesul său şcolar. 

Utilizarea resurselor de dicţionare 

electronice în procesul de învăţare a 

limbii române.  

 

 să numească exact şi corect resursele informatice (3-5) 

pe care le utilizează independent pentru învăţarea 

eficientă a limbii române;  

 să utilizeze redactorul ortografic pentru textele de 

limbă română, operînd modificările necesare în text.  

Redactarea textelor în Word.   

 

 să redacteze texte de mesaje şi scrisori electronice, 

respectînd cerinţele specifice, legenda etc. ;  

 să tasteze corect texte coerente, de mică întindere, în 

programul Word;  

 să elaboreze slide-uri corecte din punct de vedere 

lingvistic pentru orice prezentare vizuală. 

 

 

 

 

 



Aprobată la Comisia Naţională de Examene                                                                                          Proces-verbal nr. 1 din 31 octombrie 2014 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei                                                                                                           nr. 1115 din 31 octombrie 2014 

Programa de examen pentru absolvirea învăţămîntului gimnazial                   LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ŞCOALA NAŢIONALĂ 

14 

 

 

6. EXEMPLE DE ITEMI/ PROBE PE FIECARE DOMENIU DE CONŢINUT 

 Textul literar şi nonliterar 

Cunoaştere şi înţelegere      itemi 

 Numeşte 5 texte literare, pe care le-ai studiat în clasa a IX-a, specificînd numele autorului şi titlul 

exact al lucrării.  

 Defineşte noţiunea de metaforă, ilustrînd-o prin 2 exemple relevante. 

 Citează o strofă din textul poetic preferat, memorat în acest an de studii.  

 Prezintă succint cerinţele faţă de rezumat.  

 Descrie 3 situaţii diferite, în care e nevoie de redactarea unui anunţ.  

Aplicare şi analiză        itemi 

 Delimitează, prin marcare grafică cu acoladă pe cîmp, cauza care modifică situaţia iniţială în textul 

dat.  

 Extrage din text 3 cuvinte-cheie. 

 Determină tema textului literar dat.  

 Rezumă textul în limita de n (1/3 din volumul textului) cuvinte.  

 Formulează, în limita de un enunţ, mesajul poeziei 

Sinteză, integrare, evaluare       itemi 

 Comentează, în 7-10 rînduri de text coerent, versurile date.  

 Exprimă-ţi, în spaţiul rezervat, atitudinea faţă de relaţiile dintre adolescenţi, pornind de la situaţia 

descrisă în text. 

 Elaborează textul unui anunţ, reflectînd legenda dată. 

 Redactează o invitaţie pentru un scriitor la serata care va avea loc în gimnaziu la 15 ianuarie, 

aranjînd textul în pagina de mai jos.  

 Formulează două argumente pro sau contra vizionării spectacolelor televizate.  

 Practica raţională şi funcţională a limbii 

Cunoaştere şi înţelegere      itemi 

 Citează 2 reguli de ortografie a substantivelor proprii, ilustrîndu-le prin cîte 2 exemple.  

 Prezintă 10 denumiri de obiecte vestimentare. 

 Scrie, în dreptul adjectivelor date, cîte 2 sinonime ale acestora.  

 Uneşte fiecare cuvînt din coloana A cu definiţia lui din coloana B. 

 Numeşte 5 cuvinte neologice din domeniul tehnic. 

Aplicare şi analiză        itemi 

 Înlocuieşte cuvintele marcate în enunţ prin cîte 1 sinonim potrivit contextului.  

 Marchează, prin semnele grafice cunoscute, structura cuvintelor derivate date.  

 Subliniază cuvintele marcate în conformitate cu funcţia lor sintactică.  

 Delimitează propoziţiile în cadrul frazei, marcîndu-le prin linii oblice şi cifre.  

 Realizează acordul gramatical al articolelor posesive în îmbinările date. 

Sinteză, integrare, evaluare     

 Defineşte 2 sensuri cunoscute ale cuvîntului dat, fără a utiliza sinonime.  

 Ilustrează polisemia cuvîntului dat în contexte / enunţuri adecvate. 

 Dezvoltă enunţul dat prin 3 propoziţii subordonate atributive.  

 Transformă vorbirea directă din secvenţa citată în vorbire indirectă.  
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 Comentează, în spaţiul rezervat, importanţa semnelor de punctuaţie în comunicarea scrisă, 

analizînd 2 exemple relevante.  

 Cultura comunicării 

Cunoaştere şi înţelegere      itemi 

 Numeşte exact 3 surse diferite de documentare, adecvate/utile pentru elaborarea unui referat la 

literatura română. 

 Prezintă 3 din resursele informatice pe care le utilizezi independent pentru învăţarea eficientă a 

limbii române. 

 Descrie verbal, în spaţiul rezervat, modalitatea de accesare şi utilizare a unui suport audiovizual 

sau informatic. 

 Marchează cu bifă, în lista propusă, titlurile surselor adecvate pentru informare la tema Tipuri de 

dicţionare. 

 Propune 3 formule de adresare diferite faţă de un adult cu care comunici la şcoală.  

 

Aplicare şi analiză        itemi 

 Selectează, din articolul de dicţionar dat, 3 expresii frazeologice.  

 Transformă în text coerent informaţia din caseta tipografică dată. 

 Transpune în formularul standardizat informaţia din legenda dată.  

 Rezumă articolul de cultivare a limbii, specificînd problema abordată şi soluţia propusă.  

 Completează prin datele personale formularul de participare la concursul…,  

 Introdu informaţia din biletul de călătorie cu trenul în schema alăturată.  

 

Sinteză, integrare, evaluare   

 Descrie strategia de documentare la un subiect dat, incluzînd 2 surse tipărite şi 3 surse electronice. 

 Prezintă detaliat, în text coerent, sursa de documentare la care recurgi frecvent, argumentîndu-ţi 

preferinţa. 

 Formulează în scris 3 întrebări pentru un specialist în informatică, utilizînd termenii adecvaţi în 

limba română. 

 Redactează textul unui mesaj electronic, respectînd legenda dată.  

 Prezintă, în text scris coerent, în spaţiul rezervat, 2 lucrări de portofoliu la limba română (note de 

lectură, conspecte, scheme de reper), produse manu propria. 

   

 

7. CONŢINUTURI DE EVALUAT 

Texte literare şi nonliterare:  

Cartea – obiect cultural. Structura cărţii. Cartea ca mijloc de comunicare. Publicaţiile periodice.  

Texte literare şi nonliterare.  

Teme, subiecte, mesaje ale textului literar.  

Temele literare: Patria/Limba română.  

   Familia / Şcoala. 

 Copilăria/Adolescenţa.  

Universul/Natura.  

Dragostea / Prietenia.  

Călătorii / Lumi fantastice.  
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Timpul / Istoria.  

Artistul / Ars poetica.  

Naraţiunea, descrierea, dialogul. Cronotopul.  

Rezumatul. Planul de idei al textului.  

Genuri şi specii literare:  

Proverbul, zicătoarea, ghicitoarea.  

Legenda populară. Legenda cultă. Parabola.  

Mitul. Miturile lumii antice.  

Basmul popular. Basmul cult.  

Balada cultă. Poemul eroic.  

Snoava. Schiţa. Povestirea. Nuvela. Romanul. 

Fabula.  

Comedia. Specificul textului dramatic.  

Personajul literar. Caracterizarea personajului literar. Portretul fizic şi portretul moral. Personajele şi 

relaţiile dintre ele (principale, secundare, episodice; pozitive, negative, complexe);  

Poezia lirică. Doina populară. Doina cultă.  

Figuri de stil, tropi: epitetul, comparaţia, personificarea, metafora, metonimia, alegoria, antiteza, 

hiperbola, repetiţia, gradaţia, enumeraţia, inversiunea, adresarea retorică, aliteraţia .  

Orarul. Biografia. Autobiografia. 

Reţeta. Instrucţiunea. Scrisoarea de felicitare. Fişa de bibliotecă.  

Anunţul. Reportajul. Ştirea. Conspectul. CV-ul. 

 

Practica raţională şi funcţională a limbii 

Lexicul: Cuvîntul. Definirea cuvîntului. Structura morfematică a cuvîntului: temă, rădăcină, prefix, sufix. 

Familia lexicală.  

Omonimia, sinonimia, antonimia, paronimia.  

Vocabularul limbii române. Structura vocabularului. Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. 

Modificări ale vocabularului. Îmbogăţirea vocabularului prin mijloace interne: derivarea, compunerea, 

abrevierea, conversiunea. 

Circulaţia cuvintelor în timp şi spaţiu. Arhaismele. Neologismele. Regionalismele.  

Monosemia şi polisemia. Sensul propriu şi figurat.  

Unităţile frazeologice.  

Cîmpul lexical. Cîmpul semantic. Cîmpul derivativ.  

Tipuri de dicţionare. Serii de dicţionare ale limbii române. Dicţionarul explicativ. Dicţionarul de 

sinonime. Dicţionarul de antonime. Dicţionarul de neologisme. Dicţionarul enciclopedic. Dicţionarul de 

locuţiuni şi expresii.  

 

 Fonetica: Sunetul şi litera. Consoanele, vocalele, diftongii şi triftongii.  

Silaba. Împărţirea cuvintelor în silabe.  

Accentul fonetic. Ortoepia. Normele ortoepice.  

Semnele ortografice. Semnele de punctuaţie. Dicţionarul ortografic.  

 

Morfologia: Părţile de vorbire flexibile.  

Substantivul. Locuţiunea substantivală. Categoriile gramaticale. Ortografia. Funcţiile sintactice.  
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Articolul. Acordul articolului cu substantivul determinat. Ortografia.  

Adjectivul. Locuţiunea adjectivală. Categoriile gramaticale. Ortografia. Funcţiile sintactice.  

Pronumele. Clasificarea. Categoriile gramaticale. Ortografia. Funcţiile sintactice.  

Numeralul. Clasificarea. Categoriile gramaticale. Ortografia. Funcţiile sintactice.  

Verbul. Locuţiunea verbală. Categoriile gramaticale. Ortografia. Funcţiile sintactice. 

Părţile de vorbire neflexibile.  

Adverbul. Clasificarea. Locuţiunea adverbială. Categoria gradului de comparaţie. Ortografia. Funcţiile 

sintactice.  

Prepoziţia. Locuţiunea prepoziţională. Clasificarea. Ortografia.  

Conjuncţia. Locuţiunea conjuncţională. Clasificarea. Ortografia.  

Interjecţia. Funcţii sintactice. Ortografia.  

 

Sintaxa: Sintaxa propoziţiei. Îmbinarea de cuvinte. Relaţiile sintactice între cuvinte.  

Părţile de propoziţie. Clasificarea. Modalităţi de exprimare. Acordul gramatical.  

Subiectul. Predicatul. Atributul. Complementul. Complemente necircumstanţiale (direct, indirect) şi 

circumstanţiale (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop).  

Cuvintele, construcţiile şi propoziţiile incidente. Apoziţia. Adresarea.  

Sintaxa frazei. Fraza. Relaţii sintactice în frază. Tipurile de propoziţii. Mijloace de realizare a relaţiilor 

în frază.  

Fraza formată prin coordonare.  

Fraza formată prin subordonare. Clasificarea propoziţiilor subordonate. Elementele de relaţie. Regulile de 

aplicare a semnelor de punctuaţie.  

Vorbirea directă şi indirectă. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă.  

Sinonimia şi omonimia sintactică.  

  

Cultura comunicării 

Limba – principalul mijloc de comunicare umană. Specificul comunicării orale şi scrise în diverse domenii 

de activitate. Circumstanţele comunicării.  

Situaţia de comunicare. Parametrii comunicării verbale.  

Situaţia de comunicare dialogată/monologată.  

 

Originea limbii române. Caracterul latin al limbii române. Evoluţia limbii române.    

Limba literară/populară; limba vorbită/scrisă.  

Stilurile funcţionale ale limbii. Carenţele de stil.  

 Producerea textului scris (tipuri de texte) 

Mesajul telefonic. Mesajul electronic. Biletul. Notiţele. Cererea, completarea formularelor tipizate, 

anunţul de reclamă, invitaţia.  

Scrisoarea familială. Discursul de felicitare. Argumentarea. Meditaţia şi reflecţia. Eseul.   

Povestirea. Descrierea(de natură; de localitate; de itinerar; de interior; de obiecte ; de fiinţe; de activităţi). 

Portretul. Dialogul. 

Comentarea unui text liric / a unor secvenţe. Comentarea unui fragment de text epic.  

Rezumatul textului literar.  
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8. MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

 

DOMENII DE 

CONŢINUT 

CUNOAŞTERE ŞI 

ÎNŢELEGERE 
APLICARE ŞI ANALIZĂ 

SINTEZĂ ŞI 

INTEGRARE 
TOTAL 

TEXTUL 

LITERAR ŞI 

NONLITERAR 

4 PUNCTE 

1 item 

8 PUNCTE 

2 itemi 

8 PUNCTE 

1 item 
40% 

PRACTICA 

RAŢIONALĂ ŞI 

FUNCŢIONALĂ 

A LIMBII 

4 PUNCTE 

1 item 

8 PUNCTE (3+5 

PENTRU 

CORECTITUDINE) 

1 item 

8 PUNCTE 

2 itemi 
40% 

LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

2 PUNCTE 

1 item 

4 PUNCTE 

2 itemi 

4 PUNCTE 

1 item 
20 % 

TOTAL 20% 40% 40% 

100 %= 

50 

PUNCTE 
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9. MODEL DE TEST DOCIMOLOGIC 

 

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini:  

 

Înainte de a vedea o ţară sau un oraş străin, spre care merg pentru prima dată, am despre ele o 

imagine destul de precisă, de tipul reproducerii dintr-un album de artă. Dar, cum descrierile de peisaje, fie 

ele şi citadine, sînt mai degrabă plicticoase, deşi bucură ochiul, prefer să povestesc întîmplări cu oameni 

din călătoriile mele prin ţări străine. 

O întîmplare cu oameni de pe stradă în Elveţia. 

Aici prima vizită, din 1997, a fost complet ratată, deşi mă aşteptam să dau de o ţară ca un ceas 

elveţian. Toate mi-au mers pe dos, începînd de la aeroport, cînd mi-am găsit bagajul deschis şi risipit pe 

jos, şi pînă la restul care mi se dădea greşit în magazine sau la pacheţelul de ceai pe care l-am cumpărat, 

cu termenul de garanţie tăiat discret cu foarfeca, de pe eticheta rămasă asimetrică. Dar o întîmplare cu 

deosebire neplăcută a fost cînd, întrebînd o doamnă, pe stradă, cum se procedează cu un automat de timbre 

cu care nu mă descurcam, mi-a răspuns rece: „Scrie acolo!” şi s-a îndepărtat fără alt comentariu. A trebuit 

să treacă timp ca să-i acord circumstanţe atenuante şi să-mi zic, că, poate, femeia nu trimitea scrisori şi, 

din orgoliu, nu voia să recunoască faţă de o străină că nu ştie nici ea. 

Însă la a doua vizită, după aproape zece ani, ca-ntr-o poveste pedagogică, întîmplările rele din prima 

au fost, rînd pe rînd, bifate în cheie pozitivă. În avion prima, apoi în magazine, apoi – şi doar la asta mă 

opresc – în faţa automatului de timbre. Nici de data asta nu m-am descurcat, deşi, vorba doamnei, am citit 

cu atenţie instrucţiunile. Am pus bănuţul, dar timbrul n-a vrut să se arate. Atunci s-a apropiat de mine un 

localnic – părea un funcţionar aflat în pauza de masă - şi mi-a cerit permisiunea să mă ajute. Şi-a scos 

ochelarii, a citit, a apăsat pe butoane, n-a izbutit, a scos o monedă din propriul buzunar, a refăcut mişcările 

şi, minune, au apărut două timbre. Mi le-a dat mie pe amîndouă. Şi mi-a plăcut: pe chip i se citea pur şi 

simplu bucuria că a ajutat pe cineva. 

Ioana Pârvulescu  

(300 de cuvinte) 

I. Textul literar 

1. Răspunde în enunţuri complete la întrebările de mai jos.     

a) În ce ţară a avut loc întîmplarea cu automatul de timbre?  

b) Ce trebuia să citească atent cel care voia să cumpere timbre? 

c) Peste cîţi ani a avut loc cea de-a doua întîmplare? 

d) Cine a ajutat-o să cumpere timbre? 

4 puncte 
2. Rezumă textul dat, în limita de 90-100 de cuvinte.   

   5 puncte 
 

3. Formulează în cîte un enunţ tema literară şi mesajul textului dat.     

 3 puncte 
 

4. Elaborează un text coerent de 7-10 rînduri, în care îţi exprimi punctul de vedere asupra situaţiei 

cînd apelezi la ajutorul cuiva necunoscut, pe stradă, aducînd 3 argumente.  

          8 puncte  

  

II. Practica raţională şi funcţională a limbii  

5. Numeşte 4 trăsături de caracter.          

        4 puncte  
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6. Efectuează analiza sintactică a enunţului, completînd spaţiile cu termenii adecvaţi: 

Dar,/ 
1-

 cum descrierile de peisaje,/
2-

 fie ele şi citadine,/
3
 sînt mai degrabă plicticoase/,

-2
 deşi bucură 

ochiul,/
4
 prefer/

-1
 să povestesc întîmplări cu oameni din călătoriile mele prin ţări străine./

5 

a) Propoziţia a IV-a este o subordonată ................................................................... 

b) Să povestesc este la modul ....................................................................................... 

c) Ca parte de vorbire, străine este ...........................................................................  

3 puncte 

e

  

7. Construieşte un dialog din 4 replici, ce ar putea avea loc între scriitoarea Ioana Pârvulescu şi 

localnicul care i-a venit în ajutor.  

4 puncte  

 

8. Descrie, în 5-7 rînduri, un obiect dintre rechizitele şcolare, pe care l-ai utilizat recent.  

 

4 puncte 

 

III. Cultura comunicării  

9. Numeşte exact 2 surse diferite de documentare pentru elaborarea unui referat despre activitatea 

unui scriitor.  

2 puncte 

  

10. Citeşte recomandările de mai jos şi rescrie informaţiile solicitate:  

 

Facebook-ul se poate întoarce împotriva ta dacă nu ştii să îl foloseşti, dar poate fi de un real 

folos dacă alegi să îl foloseşti cu cap. 

 Îţi poate da acces la persoane pe care nu ai cum să le întîlneşti. 

 Îţi poate da acces la oportunităţi pe care nu le-ai fi găsit vreodată. 

 Îţi poate furniza informaţie de mare valoare, dacă urmăreşti activitatea persoanelor care 

trebuie. 

1. Cunoaşte oameni noi. 

2. Poartă conversaţii interesante şi inteligente. 

3. Află lucruri noi sau cere recomandări. 

4. Conectează-te cu oameni de la care ai vrea să înveţi. 

5. Fă-te remarcat în mod pozitiv, pune întrebări pertinente prin mesaje private. 

6. Caută oportunităţi de învăţare. 

7. Reconectează-te cu prieteni vechi sau de care nu ai cum să dai. 

8. Nu spune prea multe despre tine. 

9. Creează-ţi reţeaua potrivită. 

10. Îmbrăţişează tehnologia. 

Gabriel Nechita 

 

a) Două lucruri noi pe care le poţi face pe facebook sînt:................................................... . 

b) Nu se recomandă să ...............................................................................pe facebook. 

2 puncte  

  

11. Explică într-un enunţ sensul recomandării ”Caută oportunităţi de învăţare”.    

2 puncte 
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12. Scrie, în spaţiul rezervat, textul unui anunţ, în conformitate cu legenda alăturată şi rigorile de 

aranjare în pagină. 

 

Vasile Rotaru, locuitor al satului Poiana, raionul Edineţ, dăruieşte puieţi de trandafir altoit 

consătenilor interesaţi. 

4 puncte  

 

 

BAREM ANALITIC 

 

Item  Răspuns corect / posibil  Criterii de evaluare /Punctaj  

1. Răspunde în enunţuri 

complete la întrebările 

de mai jos.    

e) În ce ţară a avut loc 

întîmplarea cu automatul 

de timbre?  

f) Ce trebuia să citească 

atent cel care voia să 

cumpere timbre? 

g) Peste cîţi ani a avut loc 

cea de-a doua 

întîmplare? 

h) Cine a ajutat-o să 

cumpere timbre? 

a) Întîmplarea cu 

automatul de timbre 

avut loc în Elveţia. 

b) Cel care voia să 

cumpere timbre trebuia 

să citească atent 

instrucţiunea. 

c) Cea de-a doua 

întîmplare a avut loc 

peste zece ani. 

d) Un trecător a ajutat-o să 

cumpere timbre. 

Notă. Sînt posibile diferite 

variante de structurare! 

4 puncte 

1x4  

Cîte 1 p. pentru fiecare 

răspuns corect, formulat ca 

enunţ complet. 

 

2. Rezumă textul dat, în 

limita de 90-100 de 

cuvinte.  

Se va accepta drept răspuns 

corect un text care: 

- va prezenta fidel 

informaţia;  

- va cuprinde 

secvenţele esenţiale 

ale textului;  

- va omite detaliile 

nesemnificative;  

- va fi coerent 

gramatical;  

-  va respecta limita 

de întindere.  

5 puncte  

Cîte 1 pct. pentru fiecare 

dintre cerinţele enumerate. 

3. Formulează în cîte un 

enunţ tema literară şi 

mesajul textului dat. 

Se va accepta un răspuns 

formulat în termeni de temă 

literară şi de mesaj raportat la 

aceasta: Tema literară a 

textului este „Călătoria”. 

Mesajul textului este că într-o 

3 puncte: 

1 punct pentru identificarea 

temei literare. 

1 punct pentru raportarea 

mesajului la temă. 

1 punct pentru formularea 
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călătorie nu trebuie să judeci 

despre o ţară după o 

singură/primă impresie. 

adecvată a mesajului. 

4. Elaborează un text 

coerent de 7-10 rînduri, 

în care îţi exprimi 

punctul de vedere asupra 

situaţiei cînd apelezi la 

ajutorul cuiva 

necunoscut, pe stradă, 

aducînd 3 argumente. 

    

 

Se va accepta un text în care:  

- este clar exprimată opinia 

personală;  

- - este reperată situaţia cînd 

apelăm la ajutorul cuiva 

necunoscut; 

- - sînt 3 argumente valide şi 

logice;  

- - textul este coerent;  

- - se respectă limita de 

întindere.  

8 puncte: 

1 punct pentru exprimarea 

clară a punctului de vedere.  

1 punct pentru explorarea 

cuvintelor-cheie ale 

formulei: a apela, ajutor, 

necunoscut, stradă.  

3 (3x1) puncte pentru 

fiecare argument valid.  

2 puncte pentru coerenţa (1) 

şi logica textului (1).  

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

5. Numeşte 4 trăsături de 

caracter.   

Se vor accepta orice 

substantive care numesc 

trăsături de caracter.  

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

denumire corectă. 

6. Efectuează analiza 

sintactică a enunţului, 

completînd spaţiile cu 

termenii adecvaţi: 

Dar,/ 
1-

 cum descrierile de 

peisaje,/
2-

 fie ele şi citadine,/
3
 

sînt mai degrabă plicticoase/,
-2

 

deşi bucură ochiul,/
4
 prefer/

-1
 să 

povestesc întîmplări cu oameni 

din călătoriile mele prin ţări 

străine./
5
 

a) Propoziţia a IV-a 

este o subordonată 

concesivă. 

b) Să povestesc este la 

modul conjunctiv. 

c) Ca parte de vorbire, 

străine este 

adjectiv. 

3 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect.  

7. Construieşte un dialog 

din 4 replici, ce ar putea 

avea loc între scriitoarea 

Ioana Pârvulescu şi 

localnicul care i-a venit 

în ajutor.  

 

 

Se va accepta un dialog din 

care se vede că doi adulţi 

vorbesc despre funcţionarea 

automatului de timbre.  

Se respectă limita de întindere 

de 4 replici.  

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

replică.  

4 puncte (1x4) 

 

8. Descrie, în 5-7 rînduri, 

un obiect dintre 

rechizitele şcolare, pe 

care l-ai utilizat recent.  

 

Se va accepta un text coerent în 

care obiectul descris este 

prezentat cu respectarea 

exigenţelor faţă de textul-

descriere.  

4 puncte 

1 punct pentru că obiectul 

descris ţine de rechizitele 

şcolare şi este numit corect. 

CRITERIU 

ELIMINATORIU 
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1 punct pentru că textul  

respectă rigorile descrierii. 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului. 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

9. Numeşte exact 2 surse 

diferite de documentare 

pentru elaborarea unui 

referat despre activitatea 

unui scriitor.  

 

Se vor accepta oricare 2 surse 

diferite, numite exact şi 

potrivite subiectului (de 

exemplu, Dicţionarul 

scriitorilor români, 

www.wikipedia.org, 

www.scriitori.romani.contemp

orani.com etc. ) 

2 puncte (1x2) 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

titlu sau adresă dată corect, 

în limita celor solicitate. 

10. Citeşte recomandările de 

mai jos şi rescrie 

informaţiile solicitate: 

 

a) Două lucruri noi pe care 

le poţi face pe facebook 

sînt: ORICARE 

DINTRE INFORMAŢII 

ESTE CORECTĂ, cu 

excepţia p.8. 

b) Nu se recomandă să spui 

prea multe despre tine 

pe facebook. 

2 puncte (1x2) 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

informaţie dedusă corect, în 

limita celor solicitate. 

Punctul se va acorda numai 

în condiţia rescrierii corecte 

şi exacte a informaţiei, 

trecînd verbele de la 

imperativ la conjunctiv. 

11. Explică într-un enunţ 

sensul recomandării 

”Caută oportunităţi de 

învăţare”. 

 

Orice răspuns în care, într-

un enunţ finit, se explică 

perceperea individuală a 

recomandării. 

2 puncte (1x2) 

1 punct pentru explicarea 

sensului acestei 

recomandări. 

1 punct pentru esenţa de 

conţinut, raportată la 

învăţarea din Facebook, a 

enunţului. 

12. Scrie, în spaţiul rezervat, 

textul unui anunţ, în 

conformitate cu legenda 

alăturată şi rigorile de 

aranjare în pagină. 

 

Se va accepta un text care va 

conţine: 

Titlul textului (ANUNŢ), 

fără semne de punctuaţie 

după titlu, descrierea 

situaţiei, în conformitate cu 

legenda, indicarea datelor 

de contact ale 

solicitantului. 

Vasile Rotaru, locuitor al 

satului Poiana, raionul Edineţ, 

dăruieşte puieţi de trandafir 

altoit consătenilor interesaţi. 

4 puncte  

1 punct pentru 

corespunderea structurii / 

tipului de text (titlu, 

informaţie, date de contact). 

1 punct pentru respectarea 

datelor legendei (esenţa 

ofertei, semnătura. 

1 punct pentru modificarea 

textului de la persoana a III-

a la persoana I-a. 

1 punct pentru aranjarea în 

pagină (evidenţierea titlului, 

http://www.wikipedia.org/
http://www.scriitori.romani.contemporani.com/
http://www.scriitori.romani.contemporani.com/
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spaţierea alineatelor). 

5 pct. se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere: 

5 pct. – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;  

4 pct. 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;  

3 pct. 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;  

2 pct. 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;  

1 pct. 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total. 

 0 pct. pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil. 

Notă : Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12.  

Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi nu permite acordarea punctajului maxim 

pentru corectitudine.  
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