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СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕСТА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА 

Редни 
број 

задатка 
Област стандарда Ниво Тип задатка Стандард 

1.  
face diferenţa dintre părţile de bază ale textului şi ale cărţii (titlul, subtitlul, 
textul de bază, capitolul, alineat, notiţe de substol, cuprins, prefaţă, 
postfaţă); recunoaşte citatul 

Основни Алтернативни вишеструки избор LR.1.1.4. 

2.  să aplice regulile de ortografie în scris Основни Кратак одговор  LR.1.3.4. 
3.  aplică normele ortografice în exemple simple Основни Допуњавање LR.1.2.7. 
4.  să identifice în propoziții scurte părțile de vorbire învățate Основни Вишеструки избор  LR.1.3.2. 
5.  să cunoască categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire flexibile Основни Вишеструки избор LR.1.3.7. 
6.  să însuşească raportul dintre propoziţii în frază Основни Алтернативни вишеструки избор LR.1.3.10. 
7.  să facă distincţia dintre textele narative, descriptive şi dialogate Основни Вишеструки избор LR.1.4.4. 
8.  să stabilească trăsăturile fizice şi morale ale personajelor principale din text Основни Вишеструки избор LR.1.4.8. 
9.  să recunoască genurile literare de bază (genul liric, epic şi dramatic) Основни Вишеструки избор LR.1.4.2. 
10.  identifică textele scrise în diferite stiluri funcţionale Средњи Повезивање и сређивање  LR.2.1.3. 
11.  aplică normele ortografice ale limbii române literare Средњи Алтернативни вишеструки избор LR.2.2.4. 
12.  să facă distincţia dintre unităţile sintactice în propoziţie şi frază Средњи Допуњавање LR.2.3.8. 
13.  știe felul propozițiilor din frază  Средњи Вишеструки избор LR.2.3.9. 

14.  să facă distincţia dintre formele de exprimare în limba româna literară şi 
dialectală Средњи Допуњавање LR.2.3.16. 

15.  să stabilească trăsăturile fizice şi morale ale personajelor din text Средњи Повезивање и сређивање LR.2.4.8. 

16.  să facă distincţia textelor ştiinţifico-literare: biografia, autobiografia, jurnal, 
note de drum Средњи Алтернативни вишеструки избор LR.2.4.4. 

17.  analizează texte scrise în diferite stiluri funcţionale Напредни Вишеструке комбинације LR.3.1.2. 

18.  să ştie să găsească sensul unui cuvânt necunoscut şi să-l aplice în vorbirea 
cotidiană Напредни Вишеструки избор LR.3.3.6. 

19.  să distingă formele de exprimare literară şi dialectală Напредни Допуњавање LR.3.3.9. 
20.  să analizeze trăsăturile fizice şi morale ale personajelor din text Напредни Кратак одговор LR.3.4.5. 

 


