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Завршни испит 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕСТА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА 

Редни 
број 

задатка 
Област стандарда Ниво Тип задатка Стандард 

1.  găseşte informaţiile de bază din text după criterii date Основни Алтернативни вишеструки 
избор LR.1.1.5. 

2.  aplică normele ortografice în exemple simple Основни Алтернативни вишеструки 
избор LR.1.2.7. 

3.  să respecte regulile de punctuaţie în scris şi în citire Основни Допуњавање LR.1.3.3. 
4.  să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical Основни Повезивање и сређивање LR.1.3.1. 
5.  să înţeleagă importanţa variantei literare a limbii române faţă de 

exprimarea dialectală Основни Повезивање и сређивање LR.1.3.22. 

6.  să identifice unităţile sintactice dintr-o propoziţie sau frază Основни Допуњавање LR.1.3.9. 
7.  să facă legătura dintre titlurile operelor literare citite (prevăzute prin 

programa şcolară pentru clasele V-VIII) şi numele scriitorilor Основни Вишеструке комбинације LR.1.4.1. 

8.  să recunoască ideile principale și secundare dintr-un text; observă 
elementele importante dintr-un text literar (timpul și locul acțiunii, 
personajele...) 

Основни Кратак одговор LR.1.4.7. 

9.  să identifice noțiunile elementare de versificație (versul, strofa, rima, 
ritmul etc.) Основни Вишеструки избор LR.1.4.3. 

10.  face paralelă între informaţiile din mai multe texte  Средњи Вишеструки избор LR.2.1.5. 
11.  face analiza simplă a unui text literar Средњи Вишеструки избор L.R.2.2.6. 
12.  să alcătuiască paradigma verbelor după modurile și timpurile însușite Средњи Допуњавање LR.2.3.7. 
13.  să cultive varianta literară a limbii române în toate situaţiile de 

comunicare Средњи Допуњавање LR.2.3.17. 

14.  să identifice sensul unui cuvânt necunoscut Средњи Вишеструки избор LR.2.3.11. 
15.  să facă distincția dintre descriere, povestire, monolog și dialog Средњи Вишеструки избор LR.2.4.7. 
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16.  să stabilească trăsăturile fizice şi morale ale personajelor din text Средњи Вишеструки избор LR.2.4.8. 
17.  analizează textele scrise în diferite stiluri funcţionale Напредни Кратак одговор LR.3.1.2. 
18.  să cunoască noţiunile de fonetică a limbii române Напредни Ређање LR.3.3.2. 
19.  să ştie să găsească sensul unui cuvânt necunoscut şi să-l aplice în 

vorbirea cotidiană Напредни Повезивање и сређивање LR.3.3.6. 

20.  să determine figurile de stil în operele literare Напредни Кратак одговор LR.3.4.3. 
 


