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1. STANDARDE GENERALE DE REALIZARE
Despre noțiunea de standarde de învățământ
În sistemul nostru de învățământ, conform Legii învățământului elementar (2009), sunt
prevăzute definirile a mai multor grupuri de standarde, inclusiv a standardelor de realizare ale elevilor,
sau ale cursanților. Deoarece sunt deja puse în aplicare standardele generale de realizare pentru
sfârșitul primului și celui de-al doilea ciclu de învățământ elementar și sfârșitul primului și celui de-al
treilea ciclu de învățământ elementar pentru adulți, prin adoptarea standardelor referitoare la
învățământul mediu, este completat procesul de standardizare a cunoștințelor, abilităților și
competențelor pe care elevii trebuie să se dezvolte în învățământul preuniversitar.
Procedeul de întocmire a standardelor
Standardele au fost elaborate de către grupuri de lucru de performanță. Membrii grupurilor de
lucru au fost selectați astfel că sunt incluși profesori, profesori universitari pentru anumite discipline,
pedagogi, psihologi și specialiști de la Institutul pentru evaluarea calității învățământului și de la
Institutul pentru progresarea învățământului și educației. La elaborarea standardelor, grupurile de
lucru și Institutul au avut sprijinul experților din cadrul proiectului „Sprijin pentru sistemul de
asigurare a calității examenelor finale la nivel național în învățământul primar și mediu“.
Standardele pentru învățământul mediu și învățământul general, sunt bazate pe competențe
care trebuie să permită elevilor să răspundă cu succes la diferite provocări în diferite situații de viață
(educaționale, sociale, culturale, interpersonale, practice, etc.). Pentru a fi competenți pentru a
răspunde în mod eficient la aceste provocări, elevii trebuie să dobândească și să utilizeze diferite tipuri
de cunoștințe, abilități și atitudini, adică trebuie să dezvolte competențe bazate pe cunoștințe. Prin
urmare, standardele trebuie să descrie ceea ce știu elevii și pot să realizeze la diferite niveluri de
dezvoltare a competențelor, și anume, conform standardelor pentru a măsura nivelul de competențe
specifice realizate la sfârșitul învățământului mediu.
Trei standarde (nivele de realizare) sunt definite pentru fiecare competență – de bază, mediu și
avansat. Fiecare standard (nivel) definește cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care elevii trebuie
să le posede, și ce provocări pot fi purtate în scopul de a satisface standardul (nivelul). Trei standarde
(niveluri) sunt cumulative și integrate reciproc, astfel încât elevii la un nivel avansat îndeplinesc
cerințele de toate cele trei niveluri.
Nivelul de bază al standardelor definește nivelul de realizare în competențe specifice
(cunoștințe, aptitudini și atitudini) pe care un elev ar trebui să le aibă pentru a se implica activ și
productiv în diferite domenii ale vieții (sociale, economice, educaționale, familiale, personale, etc.).
Nivelul mediu al standardelor definește nivelul de realizare în competențe specifice
(cunoștințe, aptitudini și atitudini) pe care un elev ar trebui să le posede pentru a continua cu succes cu
studiile superioare în diverse domenii.
Nivelul avansat al standardelor definește nivelul de realizare în competențe specifice
(cunoștințe, aptitudini și atitudini) pe care un elev ar trebui să posede pentru a continua cu succes cu
studiile superioare în domeniu pentru care aceste competențe prezintă condiții deosebit de importante.
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Chenar 1. Termeni cheie – structura standardului
Standardele de competență definesc descriptiv provocările de complexitate specifică la care
elevii pot treptat să răspundă la un anumit nivel de competență (de bază, mediu și avansat).
Competențele generale și cele interdisciplinare reprezintă o descriere narativă a acelor
competențe care se bazează pe integrarea diferitor cunoștințe și abilități care se dezvoltă în
cadrul diferitor discipline și pe baza programei de învățământ.
Competențele generale disciplinare reprezintă o descriere narativă a ceea ce știu elevii și pot să
realizeze pe baza cunoștințelor dobândite în cadrul fiecărei discipline în parte. Competențele
generale a disciplinei descriu scopul final al învățării disciplinei date.
Competențele disciplinare specifice reprezintă o descriere narativă a capacităților specifice
ale elevilor, care le permit să dezvolte o competență disciplinară specifică.
Standardele folosesc la evaluarea rezultatelor elevilor în dezvoltarea competențelor
specifice. Standardele definesc așteptările în ceea ce privesc realizările elevilor la diferite
niveluri de competență de dezvoltare. Standardele, de asemenea, servesc drept criterii de
evaluare. Se definesc ca a) „expresii ale standardelor“ și b) „standarde de competențe“ (a vedea
definiția de mai jos).
Exemple:
•Un elev care îndeplinește un standard de bază poate înțelege textul informațional pe un subiect
cunoscut.
• Un elev care îndeplinește standardul avansat poate evalua în mod critic diferite soluții ale unor
probleme noi în circumstanțe necunoscute.
Expresiile standardelor definesc cunoștințe specifice, aptitudini, sau atitudini pe care elevii
trebuie să le dobândească într-un anumit domeniu de studiu (domeniu), la un anumit nivel de
standard.
Exemple:
• Elevul poate să scrie o recenzie asupra unei cărți, piese de teatru, film și altele asemănătoare.
• Elevul știe să rezolve două ecuații cu două necunoscute.
Finalitățile definesc rezultatele așteptate ale învățării, acestea sunt ceea ce se realizează în
procesul de predare. Finalitățile se definesc pe baza competențelor și a standardelor generale de
realizare pentru fiecare an de învățare.

În procesul de alcătuire a standardelor a fost aplicată abordarea în care se succede validarea
expertă și empirică.
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Raportul dintre standarde și programa de învățământ / a curriculum-ului

În sistemului nostru de învățământ, programele școlare sunt încă proiectate în mod tradițional,
astfel că ele conțin obiective operaționale, sarcini și o listă cu conținuturi educaționale. Procesele de
realizare a curriculum-ului care va include finalitățile de realizare a învățării fiecărei discipline
educaționale, sunt în curs de desfășurare. Când un astfel curriculum definit va fi pus în aplicare, va
avea loc și o legătură evidentă și profesorii planificând lecțiile orientate pe finalități, nu vor avea
multe dubii referitoare la standardele definite în procesul de predare. În perioada până când nu se va
realize aceasta, cadrele didactice vor avea sarcina dificilă de a crea lecții ghidate de rezultatele
așteptate ale învățării descrise în standarde, dar fără a neglija conținutul curriculum-ului planificat.
Standardele sunt, de fapt, instrumente prin a căror utilizare este posibil să se determine ce și în
ce măsură este dezvoltat și realizat. Prin urmare, este important ca profesorul deja în planificarea
muncii să ia în considerare standardele în care sunt descrise cunoștințele critice și abilitățile oferite de
anumite domenii științifice și care la rândul lor sunt esențiale pentru elevi, nu numai în sens formativ,
ci și pentru a înțelege mai bine lumea din jurul lor, comportamentul lor, rolul lor și poziția lor în lume.
Ceea de ce profesorul în munca sa ar trebui să se folosească, sunt competențe generale și
specifice ale disciplinei de învățământ, care reprezintă de fapt răspunsul la întrebarea: Din ce cauză
elevul are nevoie de această disciplină? Ce va fi în stare să facă în viață cu ceea ce a învățat în afară de
instituția de învățământ, sau în timpul studiilor în continuare, și mai ales ca aceasta să fie cu
succes? Ca un memento, competențele încep să se construiască în timpul procesului de învățare, dar
este important ca ele să apară în prim-plan atunci când un elev iese din procesul de învățare.
Expresiile standardelor de realizare dau răspuns la întrebarea: Până la ce nivel, de bază sau avansat,
elevul trebuie să aibă dobândite cunoștințele, și aptitudinile și atitudinile dezvoltate pentru a termina
procesul educațional în cadrul educației formale? Și în cele din urmă, din moment ce toți elevii trebuie
să dezvolte competențe generale și interdisciplinare, și toate disciplinele de învățământ trebuie să
își dea contribuția, fiecare profesor trebuie în cadrul disciplinei sale să recunoască contribuția sa la
dezvoltarea acestor competențe și atunci când planifică ora, să țină cont de acest fapt.
Evaluării cu ajutorul standardelor i se supun și finalitățile și competențele. Utilizarea
standardelor este una din modalitățile ca să nu se speculeze că ceea ce s-a realizat cu adevărat în
procesul educațional poate fi cu adevărat evaluat. Evaluarea bazată pe standarde oferă o mulțime de
informații cu privire la calitatea și necesătățile de dezvoltare a sistemului de învățământ, iar această
imagine comună, într-un mod unic și special, construiește prin muncă și prin rezultatele fiecărei școli,
fiecare profesor și fiecare elev.
1.1. COMPETENȚELE GENERALE ȘI INTERDISCIPLINARE PENTRU SFÂRȘITUL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MEDIU
Programele școlare pentru disciplinele generale în Serbia, și la nivelul școlilor elementare și a
celor medii, până în prezent au definit obiective educaționale pentru unele discipline de învățământ,
dar nu și la nivelul competențelor ca rezultate ale învățării care se formează și susțin prin munca în
comun a mai multor discipline școlare individuale. Practica de până în prezent cunoaște munca
simultană și coordonată a două sau mai multe discipline în tratarea unui subiect (corelația între
discipline). În acest document sunt definite domenii noi, relevante pentru dezvoltarea personală,
profesională și socială și funcționarea individului, în care competența se dobândește prin integrarea și
aplicarea flexibilă și dinamică a cunoștințelor din domeniul disciplinelor.
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Raportul dintre disciplinele individuale și competențele generale și interdisciplinare
Orientarea procesului de învățare spre competențele generale și interdisciplinare nu înseamnă
introducerea disciplinelor noi, și nici introducerea orelor în plus pentru a se dedica unei competențe
determinate, ci includerea competențelor generale și interdisciplinare în diferite discipline de
învățare. Aceasta se obține prin mai multe moduri.
În primul rând, finalitățile disciplinare se definesc astfel că prin ele se face o legătură cu
competențele generale și interdisciplinare. Cu alte cuvinte, cunoștințele și aptitudinile disciplinare
care se bazează pe aceste cunoștințe, în afară de cele strict legate de disciplină, se definesc și în
contextul competențelor generale și interdisciplinare. Realizarea finalităților astfel definite duc la
dezvoltarea competențelor generale și interdisciplinare. Acestor finalități disciplinare stabilite, care
se determină pentru fiecare an/clasă în care se studiază disciplina, li se schițează și calea de
dezvoltare a competențelor generale și interdisciplinare. De altfel este important că prin realizarea
unei finalități disciplinare, se poate contribui la dezvoltarea mai multor competențe generale și
interdisciplinare, și că dezvoltarea uneia din ele, poate să contribuie la dezvoltarea mai multor
competențe generale și interdisciplinare și că dezvoltarea uneia poate să sprijine mai multe finalități
disciplinare.
Pe de altă parte, la dezvoltarea competențelor generale și interdisciplinare contribuie și
dezvoltarea competențelor disciplinare, deoarece competențele disciplinare se pot greu separa
complet de cele generale. Indiferent cât de specifice, competențele disciplinare nu pot bine să fie
definite dacă nu contribuie cu nimic ca elevii să trăiască și să învețe cu succes.
Cum se dezvoltă competențele?
Schimbarea de bază care este adusă de orientarea spre competențele generale și
interdisciplinare precum și spre competențe în general, se reflectă în combinarea mai dinamică și
mai angajată a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor care sunt relevante în diferite contexte reale
care necesită utilizarea lor funcțională. Acest lucru se realizează prin cooperarea și coordonarea
activităților mai multor profesori, respectiv a mai multor discipline, și prin inovări în modul de lucru
la oră. Fiecare oră reprezintă o posibilitate de a lucra la competențele interdisciplinare, iar mediul
care sprijină aceasta include:
 plasarea elevilor în situații care necesită utilizarea simultană a competențelor
disciplinare și interdisciplinare. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată când ne
așteptăm ca elevii să aplice cunoștințele în situații care nu sunt replici sau modificări
simple ale situației în care au fost dobândite cunoștințele, ci o situație nouă, diferită;
 cercetarea și crearea de produse noi, învățarea bazată pe proiecte;
 munca în echipă și împărțirea rolurilor în cadrul sarcinilor complexe, care pot fi
realizate numai prin cooperarea diverselor roluri și a mai multor participanți, astfel
încât fiecare elev dezvoltă o responsabilitate personală față de obligații;
 planificarea tematică a orelor (de preferință, mai multe discipline în același timp), care
se bazează pe utilizarea resurselor și recunoașterea nevoilor mediului local.
Predarea orelor care este orientată spre dezvoltarea competențelor necesită cooperarea și
munca în comun a cadrelor didactice. Predarea integrativă tematică, care include diferite forme de
muncă în comun a cadrelor didactice, în care se deschid întrebări și probleme, se planifică și se
realizeză mici proiecte, reprezintă mediul natural pentru dezvoltarea tuturor competențelor-cheie. În
aceste lecții elevii învață prin acțiuni concrete, mai degrabă decât să primească și să stocheze
informații, se ocupă de probleme reale, autentice și merg dincolo de disciplinele individuale, fac
legătura între diverse cunoștințe și competențe, care prin aceasta devin mai avansate și relevante
pentru învățarea pe viitor și pentru descurcarea mai ușoară in unele situații reale.
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Care competențe sunt importante în educarea tinerilor?
În esență, munca la competențele generale și interdisciplinare nu este concurentă muncii la
conținuturile și competențele care sunt indirect legate de anumite discipline. Dimpotrivă,
competențele interdisciplinare reprezintă un pas înainte spre înțelegerea și aplicarea materialului de
învățare, iar responsabilitatea pentru dezvoltare revine tuturor cadrelor didactice și disciplinelor
școlare. Aceasta înseamnă că pentru sprijinul competențelor generale și interdisciplinare este nevoie
de planificare comună la nivelul echipelor școlare, aplicarea de forme interactive și active ale
învățării, precum și o mai mare autonomie pentru școli și profesori în realizarea scopurilor
educaționale.
Principalul criteriu de selecție al competențelor generale și interdisciplinare este ca acestea să
fie potențial relevante și utile pentru toți, precum și să respecte valorile și convențiile etice,
economice și culturale ale societății. Din punct de vedere individual, competențele generale și
interdisciplinare permit integrarea în diferite contexte și rețele sociale, inclusiv în acele rețele care nu
ne sunt cunoscute la momentul de față, cu ajutorul formării judecății și capabilității de a lua decizii
autonome.
Având în vedere aceste împrejurări și criterii, precum și caracteristicile sistemului de
învățământ în Republica Serbia și a contextelor în care acest sistem funcționează la momentul de
față, au fost alese unsprezece competențe generale și interdisciplinare ca fiind cele mai relevante
pentru pregătirea adecvată a elevului pentru participarea activă în societate și învățarea pe parcursul
intregii vieți.
Cum să urmărim și să notăm competențele?
În acest document, competențele generale și interdisciplinare sunt definite ca fiind obligatorii,
iar rezultatatele așteptate pentru fiecare dintre competențe sunt determinate doar la nivelul de bază.
Diferite forme ale notării formative sunt cele mai adecvate pentru urmărirea progresului individual al
elevului precum și pentru direcționarea dezvoltării ulterioare.
În această întrebare este inclusă și o altă întrebare, care este și mai importantă: De ce este
necesar ca rezultatele dobândite în aceste competențe, precum și progresul în dezvoltarea acestora
trebuie totuși să fie notate?
A doua întrebare este mai importantă din simplul motiv că ne este bine cunoscut că elevii
învață atunci când știu că vor fi notați și când cunosc modul în care vor fi notați.
De aici rezultă că soarta competențelor generale depinde parțial de decizia dacă acestea vor fi
supuse evaluării școlare obișnuite, sau nu. Pe de altă parte, este clar că natura competențelor
generale este prea complexă pentru gama relativ limitată a notelor școlare tradiționale. Urmărirea,
evaluarea și verificarea dezvoltării competențelor va avea mai mult sens decât notarea în mod
tradițional.
Unele reguli și procese în urmărirea și evaluarea dezvoltării competențelor generale ale
elevilor sunt:
 Dezvoltarea competențelor este urmărită de profesori împreună cu elevii.
 Profesorii cooperează și evaluează împreună dezvoltarea competențelor elevilor.
 Procesul urmăririi este după caracter mai mult formativ decât sumativ.
 În cadrul evaluării sunt luate în considerare exemple diverse care ilustrează dezvoltarea
competenței.
 În evaluare sunt luate în considerare evaluările proprii ale elevilor și ale colegilor de
clasă și nu doar evaluarea profesorului
 Un accent deosebit este pus pe datele calitative, mai degrabă decât pe datele și
indicatorii cantitativi.
 Evaluarea conține descrierea părților forte și descrierea părților mai puțin dezvoltate ale
competențelor, precum și propuneri în scopul dezvoltării progresive pe viitor, și nu
doar judecata cu privire la nivelul dezvoltării.
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Competențele care urmează sunt definite de membrii grupurilor disciplinare pentru standarde,
astfel că pentru fiecare competență este format un grup de lucru temporar care a fost format de
reprezentanții grupurilor disciplinare. Ei au definit rezultatele pentru competențe, având în vedere
modul în care disciplina „lor“ contribuie la dezvoltarea unei competențe deosebite.
1. Competența pentru învățarea pe tot parcursul vieții
Dezvoltarea personală și profesională a indivizilor se bazează în primul rând pe capacitatea lor
de a gestiona procesul de învățare. Elevul trebuie să fie capabil să inițieze procesul de învățare, să
aleagă strategia și să modeleze contextul în care învață, să urmărească și să controleze progresul în
procesul de învățare, să gestioneze învățarea conform intenției și scopurilor avute. Elevul știe să
cunoască și să asimileze cunoștințe și aptitudini noi folosind cunoștințele dobândite anterior și
activitățile extrașcolare. Este conștient de procesul de învățare, de posibilitățile și dificultățile de
învățare; știe să depășească dificultățile și să fie persistent în procesul de învățare. Aplică cunoștințele
în situații diferite în dependență de caracteristicile situației și a scopurilor proprii.
 Elevul știe să planifice timpul necesar pentru învățare, să organizeze procesul de învățare
și să îl gestioneze;
 Construiește cunoștințele activ; observă structura materialului didactic, selectează activ
cunoscutul de necunoscut, ce este important față de ceea ce nu este important; știe să facă
un rezumat și să elaboreze ideile de bază.
 Folosește eficient diferite strategii de învățare, le adaptează în funcție de natura materiei și
scopurile date.
 Cunoaște diferite tipuri de texte și știe să aleagă strategia adecvată de citire.
 Știe să facă diferență între fapte și interpretări, atitudini, credințe și opinii; recunoaște și
produce argumente pentru anumite teze, face diferență în funcție de putere și relevanță.
 Este capabil să evalueze propriul succes în învățare; identifică dificultățile și știe cum să le
depășească.
2. Comunicarea
Elevul este capabil să folosească diferite modalități de comunicare și le folosește în scopul
adecvat și constructiv atunci când comunică în context privat, public, educativ și profesional. Elevul
știe să adapteze forma și mijloacele de comunicare conform caracteristicilor situației (scopului și
obiectului comunicării, capacităților și caracteristicilor comunicative ale partenerului cu care
comunică, etc.). Folosește în mod corespunzător și creativ noțiunile, limba și stilul de comunicare
care sunt specifice pentru diferite discipline științifice, tehnice și artistice. În comunicarea cu alții
știe să se exprime (opinia sa, sentimentele, atitudinile, valorile și identitatea) și să își realizeze
scopurile într-un mod pozitiv, constructiv și argumentat, respectând și luând în considerare celelalte
persoane. Evaluează critic conținutul și modul de comunicare în diferite situații comunicative.
Elevul are conștiința dezvoltată despre semnificația pozitivă și comunicarea constructivă, și
contribuie activ la cultivarea culturii dialogului în cadrul comunităților cărora le aparține.
 Contribuie activ la cultivarea dialogului, respectării și cultivării diferențelor, și respectă
normele de bază ale comunicării.
 Elevul cunoaște caracteristicile specifice ale diferitelor modalități de comunicare (orală și
scrisă, indirectă și directă, de ex. comunicarea prin telefon, prin intermediul internetului).
 Știe să exprime clar un conținut anume, oral și scris; știe să îl adapteze conform cererilor
și caracteristicilor situației: respectă caracteristicile de gen, limitările cu privire la
lungime, scopul prezentării și necesitățile auditoriului.
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Respectă interlocutorul – reacționează la conținutul comunicării și nu la personalitatea
interlocutorului; identifică poziția (punctul de vedere) al interlocutorului și știe să
evalueze caracterul adecvat al argumentelor și contraargumentelor pentru poziția
respectivă.
În situația comunicării respective știe să își exprime atitudinea, sentimentele, valorile și
identitatea într-o manieră constructivă și argumentată, astfel încât să își atingă scopurile și
să înțeleagă mai bine lumea, alți oameni și comunități.
Elevul folosește într-un mod corespunzător și creativ limba și stilul de comunicare care
este specific pentru anumite discipline științifice, tehnice și artistice.

3. Munca cu datele și informațiile
Elevul înțelege însemnătatea folosirii datelor certe pentru muncă, pentru aducerea hotărârilor și
pentru viața cotidiană. Folosește cunoștințele și abilitățile de la diferite discipline pentru ca să
prezinte, citească și analizeze datele folosind textul, numerele, diagramele și diferite forme audiovizuale. Elevul folosește diferite izvoare de informare și de date (bibliotecile, mediile, internetul,
comnicarea personală etc.) și critic analizează certitudinea și exactitatea lor. Cu eficacitate găsește,
selectează și integrează informațiile relevante din diferite izvoare.
• Știe că pentru înțelegerea întâmplărilor și pentru aducerea hotărârilor competente are nevoie de
date relevante și exacte.
• Știe să compare diferite izvoare și moduri de dobândire a datelor, să aprecieze exactitatea lor și
depistează cauzele eventualelor greșeli.
• Folosește prezentările tabelare și grafice ale datelor și știe să citească datele prezentate în acest
mod, le interpretează și aplică.
• Folosește tehnologiile informaționale pentru păstrarea, prezentarea și prelucrarea datelor de
bază.
• Știe diferența dintre date și explicarea lor, știe că aceleași date, în dependență de context, pot
avea interpretări diferite și că interpretarea lor poate fi neobiectivă.
• Înțelege diferența dintre datele particulare și publice, știe care date poate să le primească de la
instituțiile competente și folosește regulile de bază ale păstrării secretului datelor.
4. Competența digitală
Elevul este capabil să folosească mijloacele disponibile din domeniul tehnologiei
informaționale și de comunicare (aparate, produse softwere, servicii de comunicare electronice și
servicii care se folosesc prin intermediul comunicării electronice) într-un mod responsabil și critic
pentru atingerea într-un mod eficace a scopurilor și temelor propuse în viața cotidiană, a școlarizării
și în munca lor de viitor. Cunoaște caracteristicile de bază ale tehnologiei informaționale și de
comunicare (în textul ce urmează: TIC) și posibilitatea aplicării lor în viața cotidiană, muncă și
învățământ, adică influența lor asupra vieții și muncii individului și comunității. Având în vedere
rostul scopurilor și temelor date, știe să aleagă mijloacele TIC adecvate și să le folosească în mod
responsabil și creativ în activitățile care le aplică pentru aceasta (comunicarea; colaborarea;
participarea în viața comunitară; învățarea; rezolvarea problemelor; transacțiunea; planificarea,
organizarea și administrarea activităților individuale și colective; crearea, organizarea, prelucrarea și
schimbul informațiilor), dar în același timp modelul de rezolvarea problemelor îl adaptează
posibilităților tehnologice. Când folosește TIC este conștient de riscul pentru siguranța proprie și a
altora și de prosperitate, iar prin procedarea responsabilă se poate apără pe sine și pe alții de
consecințele nedorite.
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• Știe să caute, evaluează relevanța și certitudinea, analizează și sistematizează informațiile în
formă electronica folosind mijloacele TIC corespunzătoare (aparate, produse de softwere și
serviciile electronice).
• Se exprimă în forma electronică prin folosirea mijloacelor TIC, inclunzând exprimarea
multimedială și exprimarea cu elemente notate pentru folosire și definite formal și
caracteristice pentru mijloacele TIC (de exemplu: adresele, anchetele, comenzile, formulele,
procedurile și altele exprimate în notarea adecvată).
• Cu ajutorul TIC știe să prezinte, organizeze, structureze și formateze informațiile folosind în
mod eficace posibilitățile mijloacelor TIC date.
• Pentru rezolvarea problemelor știe să aleagă mijloacele TIC adecvate, precum și să adapteze
modul de rezolvare a problemelor posibilităților acestor mijloace TIC.
• Foloseșete cu eficacitate TIC pentru comunicare și colaborare.
• Identifică diferențele și pericolul de folosire a TIC și în raport cu aceasta acționează
responsabil.
5. Rezolvarea problemelor
Elevul își pune la dispoziție capacitățile individuale (cunoștințele de la discipline diferite,
experiența acumulată în afara școlii, dar și capacitățile intelectuale, emoționale și sociale) și alte
resurse disponibile (diferite izvoare de informare, unelte, cărți, experiența altor elevi, profesori sau a
altor personae din școală sau din afara școlii etc.), le folosește selectiv și cu scop, rezistă în
rezolvarea problemelor și găsește/inventează modalitatea rezolvării pentru definirea clară sau
relevantă a situației problemă pentru care nu există o rezolvare evidentă, dar care apare în decursul
învățării sau în cursul participării în viața școlară.
• Prin examinarea situației problemă, elevul identifică limitele și caracteristicile relevante ale
situației problematice și înțelege legătura dintre ele.
• Elevul găsește/inventează modalitățile rezolvării situației problemă.
• Elevul compară diferite modalități de rezolvare a situației problemă prin criterii relevante, știe
să explice care sunt avantajele și părțile mai slabe ale rezolvării diferitor probleme și să se
decidă pentru soluția bună.
• Elevul pregătește aplicarea soluției alese, urmărește implementarea ei conformându-se cu
cunoașteri noi care le primește în timpul aplicării soluției date și reușește să rezolve situația
problemă.
• Elevul evaluează aplicarea soluționării date, identifică avantajele și părțile mai slabe și
formulează sugestii pentru o experiență viitoare cu aceleași sau cu situații problemă
asemănătoare.
6. Colaborarea
Elevul este capabil, în colaborare cu alții sau ca membrul grupului, să se angajeze în
soluționarea comună a situației problemă, sau la realizarea proiectelor comune. Participă în
activitățile comune în mod constructiv, responsabil și creativ, prin afirmarea respectului intermediar,
de egalitate în drepturi, solidaritate și colaborare. Activ, argumentat și constructiv contribuie în
munca în grup în toate fazele muncii: întocmirea grupului, formularea scopurilor comune,
întocmirea regulilor de muncă pe baza analizei diverselor propuneri, împărțirea rolurilor și
obligațiilor, preluarea responsabilităților pentru anumite activități, urmărirea muncii comune și
acomodarea hotărârilor cu noile experiențe și descoperiri la care se ajunge în timpul muncii în
comun și prin colaborare. În procesul înțelegerii știe să-și exprime emoțiile proprii, convingerea,
atitudinea și propunerile. Îi sprijină pe alții să își exprime părerile, acceptă că diferențele dintre
păreri pot fi benefice în munca în grup și îi respectă pe cei care au un alt punct de vedere. În
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colaborarea cu alții cere ca hotărârile să se aducă în comun pe baza argumentelor și regulilor
acceptate pentru munca în grup.
• Constructiv, argumentat și creativ contribuie în munca în grup pentru aducerea și realizarea
scopurilor comune.
• Contribuie la aducerea hotărârilor privind regulile muncii comune și le respectă în decursul
muncii în comun.
• Ascultă și activ pune întrebări relevante respectând interlocutorul și colaboratorii, dar și
discuția o bazează pe argumente.
• Contribuie constructiv la rezolvarea diferențelor în gândiri și atitudini și respectă pe alții ca pe
membrii în grup cu aceleași drepturi.
• Se angajează în realizarea obligațiilor luate în cadrul muncii în grup în mod responsabil,
rezistent și creativ.
• Participă critic, argumentat și constructiv la analiza muncii în grup și participă la avansarea
muncii în grup.
7. Participarea responsabilă în societatea democratică
Elevul este capabil să participe activ, compentent, critic și responsabil în viața școlii,
comunității cărei îi aparține, precum și mai larg în societatea democratică, fiind purtat de regulile și
responsabilitățile pe care le are ca apartenent al comunității și ca cetățean. Acceptă și respectă pe alții
ca persoane autonome și la fel de valoroase. Prin activitățile sale în comunitate își dă aportul la
protecția și respectarea drepturilor omului și ale minorităților, valorilor umanistice și valorilor
democratice și principiilor. Folosește dreptul la alegerea culturii, subculturii și tradițiilor pe care le
cultivă și afirmă, respectând dreptul altora la cultivarea și afirmarea altor culturi, subculturi și tradiții.
Respectă egalitatea în drepturi a diferitor comunități și a tradițiilor și identității lor. Special are grijă
de posibila marginalizare sau discriminare a propriei comunități, sau altei comunități și activ exprimă
solidaritate cu cei care sunt descriminați sau marginalizați. Poate să facă legătura cu alții pentru a se
angaja, tolera, argumenta și critic reprezenta anumite păreri, interese și politici respectând dreptul
acelora care reprezintă inițiative opuse, precum și regulile și procedurile pentru aducerea hotărârilor.
• Participă activ în viața școlară și a comunității în modul că respectă alți participanți ca pe
persoane la fel de valoroase și autonome, dar și drepturile omului și minorităților și se opune
diferitor forme de violență și discriminare.
• Prin activitățile din școală și comunitate afirmă duhul toleranței, dreptului deplin și al
dialogului.
• Critic și argumentat participă în analiza temelor deschise pentru care este interesat respectând
diferențele în gândire și interese și ajută prin aportul personal la atingerea înțelegerii.
• Are sentimentul apartenenței la anumite comunități culturale, comunități locale, regiunea în
care trăiește, societății mai largi, statului și organizațiilor internaționale în care Serbia este
inclusă.
• Identitatea sa o exprimă în mod afirmativ și respectă alte culturi și tradiții și își dă aportul la
dezvoltarea interculturalității.
• La alegeri știe să își aleagă ideile politice și programele care consideră că cel mai bine
contribuie la realizarea câștigului social și personal și respectă dreptul altora la o altă alegere.
• Se luptă pentru solidaritate și participă în activitățile umanitare.
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8. Atitudinea responsabilă față de sănătate
Elevul adună informații despre temele legate de riscuri, păstrarea și avansarea sănătății psihofizice. Chibzuiește situațiile relevante și, după nevoie, aduce hotărâri și/sau se include în activitățile
importante pentru prevenirea bolilor și păstrarea sănătății. Este conștient de dimensiunile sănătății
(fizice, mentale, sociale, emoționale). Cunoaște factorii care ajutorează sănătatea sau o agravează și
implicarea acționării lor asupra individului, grupului sau comunității. Prin comportarea lui ca individ
și parte a diferitor grupuri și comunități, promovează sănătatea și stiluri de viață sănătoasă.
• Cunoaște componențele de bază ale alimentelor și schimbările care influențează calitatea lor,
înțelege importanța alimentației sănătoase și a pregătirii ei adecvate pentru păstrarea sănătății.
• Cunoaște caracteristicile de bază ale bolilor infecțioase, cine le produce și măsurile preventive.
• Înțelege importanța medicamentelor și modul lor adecvat de folosire pentru păstrarea sănătății.
• Cunoaște urmările posibile la folosirea nicotinei, alcoolului și a altor substanțe psiho-active.
• Alege stilul de viață ținând cont de părțile pozitive și diferențele alegerii (exemplu: practicarea
activă a sportului, alimenatrea vegetariană).
• Știe să acorde primul ajutor.
9. Atitudinea responsabilă față de mediul înconjurător
Atitudinea responsabilă față de mediul înconjurător presupune cunoașterea și simțirea directă a
naturii; înțelegerea însemnătății naturii pentru menținerea vieții pe Pământ; înțelegerea depinderii
reciproce a lumii vii, resurselor naturale și condițiilor climatice pentru menținerea vieții; menținerea
diversității ei, mediilor de viață ecologice și condițiilor climatice; participarea activă la păstrarea
comunităților sănătoase. Elevul cunoaște cum pot activitățile oamenilor avansa sau distruge mediul
înconjurător și dezvoltarea viabilă. Este pregătit să se includă în activitățile direcționate spre
păstrarea mediului în care trăiește, muncește și învață.
• Înțelege conceptul mediului sănătos și protejat (apa, aerul, solul) pentru viața oamenilor și este
pregătit să se angajeze activ în avansarea calității vieții în comunitate.
• Arată înțelegere și pregătirea pentru angajamentul pentru protejarea naturii și administrarea
resurselor pentru a nu se periclita posibilitatea viitoarelor generații în satisfacerea nevoilor lor.
• Estimează diferențele și folosurile de la aplicarea unor substanțe asupra mediului și sănătății
oamenilor și procedează responsabil cu ele (le depozitează corect și stochează gunoiul).
• Cunoaște factorii care influențează asupra poluării solului, apei și aerului, înțelege și prevede
urmările aplicării lor.
• Pricepe avantajele și dezavantajele aplicării diverselor izvoare de energie.
• Înțelege însemnătatea și folosește posibilitatea de a recicla.
10. Competența estetică
Elevul este încunoștințat cu patrimonial cultural moștenit de la oamenii din comunitate, are
conștiință privind valorile artistice și operele culturale, dar și însemnătatea lor pentru dezvoltarea
societății. Competența estetică merge un pas înainte, spre recunoașterea legăturilor dintre diferite
forme și mijloace de exprimare artistică. Este conștient de însemnătatea dimensiunii estetice în viața
cotidiană, are părere critică față de folosirea și abuzul esteticii. Elevul se pregătește pentru
exprimarea observațiilor, sentimentelor și ideilor legate de expunerea artistică în diferite medii, să
cultive deprinderi culturale, să formeze criterii și preferințe estetice autonome și să judece în
conformitate cu ele.
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• Evaluează pozitiv contribuția culturii și artei pentru dezvoltarea comunității; este conștient de
interferențele influenței culturii, științei și artei și tehnologiei.
• Demonstrează sensibilitatea pentru dimensiunea estetică în viața cotidiană și are atitudine
critică față de folosirea sau abuzul esteticii.
• Are preferințe dezvoltate pentru stilurile artistice și culturale și le folosește pentru îmbogățirea
propriei experiențe.
• Face legătura între operele artistice și culturale cu contextele istorice, sociale și geografice ale
apariției lor.
• Știe să analizeze și evalueze critic operele artistice care reprezintă diferite stiluri și epoci,
precum și operele care deraiază de la caracteristicile curentului dominant.
• Evaluează formele și expresiile artistice alternative (operele subculturale).
11. Antreprenoriatul și competența antreprenorială
Prin instruirea pentru antreprenoriat, elevul învață abilitățile organizatorice și de capabilitate,
incluzând diferite abilități inter-personale, dar și de organizarea spațiului ambiental, ghidarea
timpului și banilor. Elevul este pregătit pentru planificarea complexă și hotărârea care subînțelege
respectarea mai multor condiții în același timp. Este capabil să planifice proiecte conform cerințelor
stabilite anterior. Știe cum să se documenteze cu caracteristicile anumitor munci sau locuri de
muncă, este pregătit pentru angajamentul voluntar și folosirea diferitor posibilități pentru dobândirea
experienței în muncă.
• Elevul înțelege importanța activării personale și demonstrează inițiativă pentru cunoașterea
caracterisicilor pentru piața de muncă (cerințele unor pieți de muncă, modul de funcționare al
unor instituții, poziționarea în sfera afacerilor).
• Înțelege principiile funcționării pieței de muncă și pricepe nevoia instruirii permanente în
conformitate cu dezvoltarea pieții și cerințelor antreprenorilor.
• Știe să identifice și prezinte corespunzător capacitățile și abilitățile („părțile forte“); știe să scrie
CV și scrisoarea motivațională.
• Știe să expună și să apere propriile idei și să influențeze asupra altora, prin dezvoltarea
abilității adresării în public, de negociere și rezolvare a conflictelor.
• Are capacitatea de stabilire a scopurilor adecvate și relevante estimând și acceptând riscul;
planifică resursele și le ghidează (cunoștințele și abilitățile, timpul, banii, tehnologiile și alte
resurse) și este concentrat la atingerea țelurilor.
• Știe să comunice cu antreprenorii; știe să negocieze; este pregătit să reînnoieze practica și
voluntariază respectând înțelegerile.
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2. Despre standardele de învăţământ pentru disciplina Limba şi literatura română
Standardele generale de realizare – standardele de învăţământ pentru finalizarea învăţământului
general mediu, reprezintă un document nou şi are o importanţă semnificativă în încercarea
modernizării şi îmbunătăţirii sistemului de învăţământ din Serbia. Apărut ca cel de-al treilea la rând
în şirul de documente după documentele – Standardele de învăţământ pentru terminarea
învăţământului obligatoriu şi a Standardelor de învăţământ pentru sfârşitul primului ciclu de
învăţământ obligatoriu, acest document are următoarele calităţi:
1.Înainte de enumerarea realizărilor elevilor (cunoştinţelor, aptitudinilor, competenţelor) la toate
cele trei niveluri (de bază, intermediar şi avansat), sunt evidenţiate competenţele generale ale
disciplinei, care de fapt reprezintă scopurile cele mai importante (de învăţământ, educative şi
scopurile funcţionale) care se vor realiza la cursurile din şcolile medii.
2.Competenţele specifice ale disciplinei, diferenţiate şi ele pe trei niveluri, sunt împărţite în două
domenii: Limbă şi Literatură, ceea ce corespunde şi denumirii disciplinei în şcoala medie – Limba
şi literatura română.
3. Conţinuturile de limbă şi cultura exprimării sunt integrate în abordarea interpretării textelor
literar-artistice şi a celorlalte tipuri de texte, ceea ce contribuie la unitatea subdomeniului acestei
discipline de învăţământ general.
4. Standardele generale ale realizărilor –standardele de învăţământ pentru sfârşitul educaţiei
generale şi medii pentru disciplina Limba şi literatura română conţin standardele realizărilor pentru
domeniile Limba, Literatura şi Cultura exprimării. Acest gen de clasificare corespunde mai mult
disciplinei de învăţământ despre care este vorba, decât clasificarea standardelor în documentele
pentru şcolile elementare. Anume, cea mai mare problemă în înţelegerea legăturii dintre descrierea
realizărilor elevilor şi a conţinutului programelor didactice a repreprezentat chiar distingerea a patru
subdomenii cheie: Abilitatea înţelegerii textului citit, Exprimarea în scris, Gramatica, Lexicul,
Limba populară şi cea literară şi Literatura, iar în programe se disting trei: Limba, Literatura şi
Cultura exprimării. Cum abilitatea înţelegerii textului citit este inseparabil legată de citirea, trăirea
şi interpretarea textului literar-artistic, în documentul şcolilor medii aceste subdomenii coexistă. În
descrierile realizărilor elevilor pentru şcolile generale ortografia şi-a găsit locul în Exprimarea în
scris (care face parte de fapt din Cultura exprimării), în timp ce în programele şcolare acest
subdomeniu este considerat ca fiind parte a domeniului Limba (împreună cu gramatica şi ortoepia).
Aceasta a dus şi la probleme legate de încadrarea standardelor ( în întregime sau parţial) în unităţile
metodice, în timpul planificării realizării conţinuturilor metodice, precum şi în timpul pregătirilor
cadrului didactic pentru predarea lecţiilor. În documentul prevăzut pentru şcolile medii, acest
neajuns este depăşit.
5. Cu toate că structurarea standardelor pe niveluri a rămas la fel ca şi în documentele prevăzute
pentru şcolile elementare, sensul nivelului realizărilor elevilor este diferit. În timp ce în şcoala
elementară nivelul de bază se referă la cel mai mare număr de elevi care pot să îl atingă, în şcoala
medie acest nivel reprezintă volumul total al cunoştinţelor care va fi însuşit de fiecare elev al şcolii
medii care în viitor nu îl va dezvolta la şcoli înalte sau facultăţi. Nivelul mediu reprezintă o
provocare pentru elevii care vor dori să dezvolte şi să perfecţioneze aceste cunoştinţe la diferite
facultăţi, iar nivelul avansat se adresează în special elevilor care prezintă interes deosebit pentru
această profesie – studii filologice, lingvistice, respectiv studiul limbii şi literaturii române.
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Standardele generale ale realizărilor pentru disciplina Limba şi literatura română pentru
finea învăţământului general mediu şi al învăţământului mediu profilat în cadrul
disciplinelor şcolare obligatorii
Competenţele generale ale disciplinei şcolare
Are cunoştinţe din domeniul limbii şi literaturii române şi universale. Are aptitudini de comunicare
orală şi scrisă: vorbeşte şi scrie respectând norma limbii literare, alcătuieşte corect din aspect logic
şi stilistic, un text prezentat oral sau în scris, înţelege şi ia atitudine de evaluare a textului citit, are
vocabular dezvoltat. Citeşte, apreciază şi interpretează opera literară; practică cititul pentru ca să
înţeleagă mai bine propria persoană, pe alţii şi lumea din jurul lor; a citit cele mai importante opere
literare din patrimoniul cultural naţional şi mondial. Are obişnuinţa şi necesitatea de a dezvolta o
cultură a vorbirii şi citirii, atât pentru propria dezvoltare cât şi pentru păstrarea şi îmbogăţirea
culturii naţionale.
Nivelul de bază
Vorbeşte clar şi fluent, respectând normele limbii literare; ştie să asculte cu respect expunerea
altora. Alcătuieşte un text mai simplu pe care îl expune oral sau în scris şi care este redactat corect
din aspect logic, structural şi stilistic; are cunoştinţe de bază cu privire la scrierea în diferite stiluri,
necesare pentru instruire şi participarea la viaţa socială. Citeşte, în diferite scopuri, texte literare şi
neartistice de dificultate medie, înţelege complexitatea unui text literar sau neartistic de greutate
medie: ştie să facă o prezentare critică a unui text literar sau neartistic mai simplu.
Are cunoştinţe de bază despre limbă în general, face diferenţa dintre vorbirea în varianta literară şi
dialectală a limbii române şi înţelege importanţa însuşirii, păstrării şi cultivării limbii române
literare. Are cunoştinţe de bază despre sunetele, cuvintele şi propoziţiile din limba română şi ştie să
aplice anumite reguli gramaticale în vorbire şi scris. Are dezvoltat vocabularul, potrivit nivelului de
instruire, iar cuvintele le foloseşte în concordanţă cu împrejurările comunicative.
Cunoaşte autorii şi operele din Programa şcolară obligatorie şi le încadrează în contextul creaţiei
literare a autorilor lor şi în contextul literar-istoric. Numeşte caracteristicile literare şi poetice ale
realizărilor literare şi culturale dintr-o epocă, mişcare şi curent literar din literatura română şi
universală şi face legătura cu operele şi scriitorii din Programa şcolară obligatorie. Observă şi
argumentează prin exemple caracteristicile poetice, lingvistice, estetice şi structurale de bază ale
operelor literare din Programa şcolară. Formează deprinderi de citire şi însuşire a materiei,
recunoscând importanţa cititului pentru propria dezvoltare spirituală.
Nivel mediu
Vorbeşte în faţa publicului pe teme din domeniul limbii, literaturii şi culturii; alcătuieşte un text
mai complex, pe care îl expune oral sau în scris, formulând clar ideile; citeşte texte literare şi
neartistice mai dificile, în diferite scopuri şi are format gustul cititului, propriu unui om educat;
înţelege şi percepe critic un text literar şi neartistic mai complex.
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Are cunoştinţe mai largi de limbă în general şi cunoştinţe de bază despre limbile din lume.Ştie
caracteristicile de bază ale subdialectelor limbii române şi plasează dezvoltarea limbii literare
române în contextul social, istoric şi cultural. Are cunoştinţe mai vaste despre sunetele, cuvintele şi
propoziţiile din limba română şi ştie să le aplice în vorbire şi scriere. Are un vocabular bogat şi
înţelege că limba oferă numeroase posibilităţi de exprimare precisă.
Interpretează elementele esenţiale din structura textului literar şi caracteristicile sale tematice,
conceptuale, poetice, stilistice, lingvistice, precum şi ale compoziţiei şi genului din care face parte.
Cunoaşte termenii literari şi îi aplică în mod corespunzător în interpretarea operelor literare
prevăzute în Programa şcolară. Identifică şi analizează independent momente din opera literară şi
ştie să-şi argumenteze atitudinea prin exemple din textul iniţial.Foloseşte literatura de specialitate
recomandată şi auxiliară în interpretarea operelor literare prevăzute în Programă.
Nivelul avansat
Discută pe teme mai complexe din limbă, literatură şi cultură, prevăzute în Programa şcolară, are
dezvoltate abilităţi oratorice; scrie texte de specialitate pe teme din limbă şi literatură, aprofundează
percerea critică a unui text literar şi neartistic complex, inclusiv a procedeelor stilistice folosite de
autor, formează conştiinţa despre sine ca cititor.
Are cunoştinţe mai detaliate de limbă, în general, precum şi din gramatica limbii române. Are
cunoştinţe de bază despre dicţionare şi particularităţilor lingvistice.
Apreciază, interpretează şi evaluează opere literare mai complexe din Programa şcolară obligatorie
şi din cea suplimentară (opţională). Utilizează mai multe metode şi aspecte şi o abordare
comparativă în interpretarea textului literar. Expune argumentat părerea sa cu privire la o operă
literară, cu referire la textul operei, dar şi la alte texte, analizează şi compară caracteristicile lor
poetice, estetice, structurale şi lingvistice, inclusiv procedeele stilistice mai complexe. Îşi lărgeşte
sfera de cunoştinţe prin citire şi aplică strategii de citire, în conformitate cu genul operei literare şi
obiectivele de citire (trăire estetică, cercetare, creativitate).
Compentenţe specifice ale disciplinei şcolare: LIMBA
Nivelul de bază
Are cunoştinţe de bază despre limbă, în general, şi despre funcţiile care le îndeplineşte; respectă
atât propria limbă cât şi limba altora. Are informaţii elementare despre dialectele şi subdialectele
limbii române şi baza dialectală a limbii literare; are cunoştinţe de bază despre evoluţia limbii
române literare. Are cunoştinţe de bază despre sunetele limbii române, foloseşte corect ortografia
română; cunoaşte părţile de vorbire flexibile şi neflexibile şi categoriile gramaticale ale lor, aplică
normele gramaticale referitoare la formele flexionare ale părţilor de vorbire; formează propoziţii în
conformitate cu regulile sintactice ale limbii şi ştie să le analizeze în exemple mai simple. Are
cunoştinţe de bază despre semnificaţia cuvintelor, cunoaşte cele mai importante lucrări
lexicografice ale limbii române şi ştie să le folosească. Ştie să-şi expună ideile vorbind clar şi
fluent, espectând normele limbii literare şi regulile de politeţe; ascultă politicos expunerea altui
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vorbitor. A însuşit scrierea corectă a formelor simple de scriere după model (scrisoarea, biografia,
cererea, contestaţia, forma electronică de prezentare în PPT, etc.), aplicând normele limbii române
literare. La sfârşitul şcolarizării elaborează lucrarea de bacalaureat, respectând regulile de elaborare
a lucrării ştiinţifice.
Nivelul mediu
Are cunoaştinţe mai largi despre limbă în general şi cunoştinţe de bază despre limbile din lume,
tipurile şi înrudirea dintre ele.Ştie caracteristicile de bază ale subdialectele limbii române şi regulile
ortografice, ortoepice şi gramaticale ale limbii literare. Are cunoştinţe mai vaste din domeniul
foneticii limbii române; are cunoaştiinţe mai detaliate privind părţile de vorbire şi felul lor, formele
flexionare şi scrierea corectă a acestora; cunoaşte felurile de propoziţii şi face corect analiza lor
după modele date. Are vocabular bogat şi ştie să folosească corect cuvintele în conformitate cu
situaţia de comunicare, îşi îmbogăţeşte vocabularul cu cuvinte şi expresii noi. Citeşte expresiv şi
cultivă propria vorbire.Alcătuieşte texte scrise mai complexe pe diferite teme, respectând normele
limbii literare.Utilizează literatura de specialitate şi scrie corect rapoarte şi referate.
Nivelul avansat
Are cunoaştinţe detaliate despre limbă în general şi cunoştinţe vaste din gramatica limbii română
(structura fonetică şi fonologică, părţile de vorbire, flexiunea nominală şi verbală, raporturile
sintactice dintre părţile de propoziţie şi dintre propoziţiile din frază); cunoaşte detaliat structura
lexicală a limbii române şi particularităţilor lexicale. Discută pe diferite teme utilizând un vocabular
diversificat şi bogat; ascultă cu atenţie şi evaluează reacţia verbală şi non-verbală a interlocutorului,
adaptându-şi discursul situaţiei. Scrie corect eseuri, texte de specialitate, articole de ziar, aplicând
consecvent norma limbii literare.
Competenţa disciplinară specifică: LITERATURA
Nivelul de bază
Citeşte cu regularitate opere literare din cadrul Programei şcolare obligatorii, ştie care sunt scriitorii
şi operele reprezentative din literatura română şi universală.
Descrie pe scurt propriile sentimentele şi percepţia estetică a unei opere literare sau
artistice.Observă şi prezintă caracteristici poetice, estetice şi structurale de bază ale textului literar
şi neartistic potrivite pentru abordarea materiei la limba şi literatura română. Ştie să le numească şi
să le descrie. Înţelege un text literar şi neartistic: recunoaşte menirea lor, extrage ideile principalele
din text; urmăreşte dezvoltarea unei anumite idei din text; citează exemple din text şi evidenţiază
fragmente menite analizei sau argumentării; rezumă şi parafrazează părţi ale textului şi textul în
ansamblu.
Analizează anumite momente din opera literară din diverse aspecte. Face legătura funcţională dintre
termenii literari de bază cu exemple din texte literare.
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Înţelege de ce este cititul important pentru formarea şi promovarea personalităţii proprii şi pentru
îmbogăţirea lexicului. Dezvoltă abilităţi de citire.Sesizează importanţa literaturii pentru formarea
identităţii lingvistice, literare, culturale şi naţionale.Cunoaşte importanţa păstrării patrimoniului
literar şi cultural.
Nivelul mediu
Interpretează opere literare din Programa şcolară obligatorie şi are cunoştinţe de bază despre
contextul istoric, literar şi poetic care definesc aceste opere. Identifică şi analizează independent
aspectele semantice şi stilistice ale operelor literare şi ştie să le argumenteze pe baza textului citit.
Înţelege şi descrie funcţia limbajului în procesul de creaţie.În interpretarea operelor literare aplică
metode şi puncte de vedere adecvate, în conformitate cu metodologia ştiinţei despre literatură.
Cunoaşte factorii literar-ştiinţifice, estetice şi lingvistice şi le respectă în abordarea anumitor opere
literare, epoci şi curente literare în dezvoltarea literaturii română şi mondiale.În mod explorativ şi
creativ acumulează cunoştinţe şi abilităţi de citire, care sunt în funcţia studiului diferitelor opere şi
stiluri literare şi dezvoltării identităţii literare, lingvistice, culturale şi naţionale. Are formate
deprinderi de citire şi gustul estetic propriu unui om elevat şi instruit. Aplică strategii complexe de
citire.Schimbă abordările analitice, pe care le consideră nesemnificative. Valorifică în ce măsură
anumite caracteristici structurale, lingvistice, stilistice şi semantice contribuie la înţelegerea
textului.
Nivelul avansat
Analizează caracteristicile poetice, estetice şi structurale ale textelor literare.Încadrează argumentat
opera literară în contextul literar-istoric şi al teoriei literare. Aplică proceduri adecvate de
interpretare a operei literare, folosind terminologia corespunzătoare. Utilizează numeroase metode
de analiză, inclusiv analiza comparativă pentru a-şi completa perceperea şi aprecierea critică a
operei literare. Observă şi interpretează independent momente din opera literară şi ştie să-şi
argumenteze opiniile cu exemple din textul citit şi din contextul literar-filologic. Ia atitudine critică
faţă de textul citit, făcând legătura cu alte texte la alegere. Alege liber opere literare pentru citire
după anumite criterii, propune opere literare pentru citire şi argumentează propunerea făcută.
Cunoaşte şi aplică metode/strategii de citire conformate cu tipul de text (literar şi neartistic) şi cu
specia operei literare.
Sesizează rolul cititului pentru dezvoltarea propriei personalităţi, dar şi pentru dezvoltarea
societăţii.Are conştiinţă critică dezvoltată cu privire la abilităţile proprii de citire.
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2.1. Domeniul LIMBA
În acest capitol sunt date în locurile unde a fost necesar, unele explicaţii referitoare la standardele
de învăţământ din domeniul Limba. Fiecare standard a cărеi realizare se poate verifica prin testare –
este ilustrarat printr-un număr determinat de exerciţii.
NIVELUL DE BAZĂ
2.LR.1.1.1. Are cunoştinţe generale despre limbă (ce este limba, care sunt funcţiile ei)1, îşi apreciază
limba şi respectă alte limbi2, recunoaşte atitudinile stereotipe referitoare la limbă3. Înţelege noţiunea
de text4, face diferenţa dintre părţile textului (introducere, cuprins, încheiere); recunoaşte felurile
textului (formele de discurs); 5 înţelege noţiunea de diversitate lingvistică şi recunoaşte varietăţile
limbii6.
1 – Omul poate folosi limba în diferite scopuri: să transmită informaţiile (aceasta se numeşte în
lingvistică funcţie referenţială, îşi exprimă sentimentele (funcţie emotivă), încurajează
interlocutorul la ceva ( aşa numita funcţie apelativă), stabileşte şi menţine o relaţie de comunicare
(funcţie fatică), exprimă apartenenţa la un grup social (funcţie simbolico-identitară), se joacă
(funcţie ludică – în jocurile de cuvinte) etc. Scopul nu este ca elevii să înveţe care sunt funcţiile, ci
să le observe în diferite exemple alese şi să le recunoască.
2 – Respectă alte limbi indiferent de popularitatea lor în lumea contemporană; nu are o atitudine
necritică faţă de aşa numitele limbi mari; limba sa nu o consideră mai puţin valoroasă în raport cu
limbile „prestigioase”, cum este în zilele de azi limba engleză (ceea ce este deosebit de important
faţă de raportul de adoptare şi întrebuinţare a unei limbi străine).
3 – Acele stereotipuri cuprind, de exemplu, noţiunea care se referă la faptul care limbă este
frumoasă, sau care nu este frumoasă; care este uşoară, sau care este greu de învăţat; care este
adecvată pentru unele scopuri (de ex. engleza pentru muncă, italiana pentru cântat, germana pentru
comenzi ş.a.m.d.). Scopul constă în recunoaşterea stereotipurilor şi în conştientizarea lor.
4 – Înţelege că textul reprezintă fiecare şir de propoziţii care alcătuiesc un tot unitar şi că poate fi
spus, sau scris, în proză, sau în versuri, sub formă de dialog, sau monolog.
5 – Este vorba de descriere, povestire, expunere (expoziţie), discuţie (text argumentat) şi text
promoţional. Descrierea şi povestirea pot în continuare să fie de relatare (cu scopul de a
încunoştinţa) şi sugestive (cu scopul de a transmite cititorului trăirile autorului).
6 – Se referă la varietăţi (a) care au apărut pe baza mediilor: vorbire şi scriere, (b) care sunt
condiţionate social: jargonul şi (c) care sunt condiţionate funcţional (în funcţie de domeniile de
îndeletnicire ale oamenilor). În cadrul ultimelor, diferenţiem la baza funcţiei esenţiale, limbajul
literar (în care predomină funcţia poetică) şi stilurile pentru comunicare (în care domină funcţia
referenţială); stilurile de comunicare se clasifică în stilul personal de comunicare (discuţia), care se
realizează înainte de toate oral, şi stilurile de comunicare publică – ştiinţific, administrativ şi
ziaristic, care se realizează tipic în mediul scris.
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Exerciţiul 1
2.LR.1.1.1.

Nivelul
de bază

Care funcţii de comunicare sunt prezente în poezia:
Am rupt acest trandafir
Rostesc cuvinte
Ca să iau aer.
Adorm,
Ca să nu mai ştiu.
Tai pâine,
S-o bucur pe mama.
Ascult mierla,
Ca să nu mint.
Mă uit la tei,
Ca să nu uit.
Am rupt acest
trandafir. De ce?
Grigore Vieru

Încercuieşte literele din faţa răspunsurilor corecte.
a)

Funcţia emotivă: exprimă sentimentele.

b)

Funcţia referenţială: transmite informaţii.

c)

Funcţia fatică: stabileşte un contact şi îl menţine.

d)

Funcţia poetică: limbajul transmite un mesaj poetic.

Soluţia
b), d)
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Exerciţiul 2
2.LR.1.1.1.

Nivelul
de
bază
Pentru fiecare enunţ scrieţi dacă este adevărat, sau fals, folosind iniţialele A (adevărat) şi F (fals).
1.

Cea mai melodioasă limbă este cea greacă.

2.

Oamenii se pot exprima precis şi clar în orice limbă.

3.

Operele literare pot fi scrise doar în limbile cu mulţi vorbitori.

4.

Limbile care au mulţi vorbitori sunt mai bune decât cele cu vorbitori mai puţini.

Soluţia
1 – F; 2. – A; 3 – F; 4 – F

Exerciţiul 3
2.LR.1.1.1.

Nivelul
de bază

Determină felul textului (felul discursului) în fragmentul O contribuţie heraldică la istoria
Brâncovenilor de Mateiu I. Caragiale:
Împăratul Leopold I, în calitate de rege al Ungariei, conferă – Laxenburg 19 mai 1688 – lui
Constantin Brâncoveanu, boier valah, demnitatea ereditară de comite ungur cu transmisibilitate
nelimitată şi-i conferă armele următoare:
În câmp albastru, cu tărâmul verde, un călăreţ înveşmântat şi înarmat în felul roman, ţinând în
mâna dreaptă ridicat un gladiu de aur în care stă înfipt un cap de turc, iar în stânga dârlogii şi
călare pe un cal alb avântat în goană. Călăreţul, calul şi capul de turc sunt de culoare firească,
veşmântul, armele şi coiful călăreţului de aur, pieptarul, penele coifului şi încălţămintea
călăreţului purpurii, cealmaua turcului albă cu fundul roşu. Deasupra scutului, casca de argint cu
şase gratii de aur şi cu chenarul de jos de acelaşi (metal) purtând în creştet vechea coroană (sau
diademă) regească de sub care se desfăşoară lambrechini de aur şi albaştri la dextra, de argint şi
roşii la senestra.
Descrierea acestei steme, aşa cum e reprodusă în culori în lucrarea contelui Amodée de Foras:
„Les Bassaraba de Brancovan” (Genève, 1889) nu e de prisos a fi completată în toate amănuntele.
Scutul e de formă ovală, încadrat într-un cartouche baroc de aur şi câmpul său albastru ca şi
fundul roşu, oval iarăşi, pe care e ţintuit, sunt înflorate de arabescuri subţiri de culoarea respectivă
a fiecăruia în nuanţă mai închisă.
Textul este ______________________________________________________________
Soluţia
descriptiv/ o descriere/ o relatare
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Exerciţiul 4
2.LR.1.1.1.

Nivelul
bază

de

Citiţi textul şi observaţi stilul funcţuinal de scriere, precum şi felul funcţiei comunicării, apoi
răspundeţi cerinţelor:
HOTĂRÂRE
Pentru modificareaşi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentuluigeneral de urbanism În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al
art. 51 alin. (12) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1
(1) Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
1.

Stilul public de comunicare este cel ___________________________________________.

2.

Funcţia comunicării este cea:

a)

emotivă: exprimă sentimentele.

b)

referenţială: transmite informaţii.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Soluţia
1.

administrativ

2.

b) referenţială
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2.LR.1.1.2. Face diferenţa dintre vorbirea în varianta literară (standard) şi dialectală a limbii
române; are cunoştinţe de bază despre dialecte, subdialecte şi graiuri; apreciază propriul grai şi
respectă alte graiuri şi manifestă interes faţă de păstrarea propriului grai; învaţă, păstrează şi cultivă
limba literară; cunoaşte şi foloseşte cele mai importante dicţionare, îndreptare ortografice şi
ortoepice şi alte cărţi de limbă; ştie originea limbii române, apartenenţa la familia de limbi
romanice, are cunoştinţe de bază despre evoluţia limbii române literare.
Observaţie: Un număr de indicatori din acest standard care se referă la atitudinile faţă de limbă – nu
se poate evalua prin test, ci prin anchetă sau interviu.
Exerciţiul 5
2.LR.1.1.2.

Nivelul
de bază

Din enunţurile date mai jos, încercuiţi litera din faţa răspunsurilor corecte referitoare la
formarea limbii şi a poporului român:
a)

Limba română provine din limba slavă.

b)

Face parte din grupul de limbi romanice.

c)

Are patru dialecte istorice.

d)

Poporul român a luat naştere prin contopirea dacilor cu romanii.

e)

Limba română nu are dialecte istorice.

f)

Există texte în limba română scrise cu alfabet chirilic.

Soluţia
b); c); d); f)
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2.LR.1.1.3. Face diferenţa dintre pronuţarea şi scrierea corectă şi incorectă a sunetelor /literelor şi
grupurilor de litere; are cunoştinţe generale privind clasificarea şi specificul sunetelor limbii
române1; cunoaşte noţiunile de diftong, triftong, vocală în hiat, alternanţe vocalice; cunoaşte silaba
şi desparte corect cuvintele în silabe la sfârşitul rândului2; stabileşte corect locul accentului şi
observă diferenţa dintre pronunţarea proprie şi pronunţarea literară3.
1 – Clasificarea sunetelor presupune scrierea corectă a literelor specifice limbii române, a grupurilor
de litere, pronunţarea şi scrierea lor corectă (ceea ce ar trebui să ştie din şcoala elementară).
Aceasta subînţelege: (1) clasificarea sunetelor în vocale şi consoane, (2) clasificarea consoanelor în
surde şi sonore, (3) determinarea vocalelor pline, (4) clasificarea sunetelor în funcţie de locul şi
modul de pronunţare.
2 – Aceasta înseamnă că elevul înţelege pe ce principiu se face despărţirea corectă a cuvintelor în
silabe la sfârşit de rând, (după regulă şi după auz), determină şi pronunţă corect semivocalele şi
grupurile de sunete dintr-o silabă (diftongi, triftongi, hiat), observă alternanţele vocalice şi
consonantice.
3 – Elevul observă diferenţa, dar simte şi necesitatea să îşi formeze deprinderea de pronunţare
corectă a cuvintelor şi să le accentueze la locul potrivit. Continuă în această direcţie şi după
terminarea şcolarizării.
Exerciţiul 6
2.LR.1.1.3.

Nivelul
bază

Scrieţi pluralul cuvintelor date şi precizaţi ce alternanţe fonetice sunt prezente:
a)

brad _____________________

___________________________________;

b)

masă _____________________ ___________________________________ ;

c)

carte _____________________

d)

tânăr _____________________ ___________________________________ ;

e)

urs ______________________

___________________________________ ;

___________________________________ .

Soluţia
a)

brazi – alternanţă consonantică

b)

mese – vocalică

c)

cărţi – şi vocalică şi consonantică

d)

tineri – vocalică

e)

urşi – consonantică
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Exerciţiul 7
2.LR.1.1.3.

Nivelul
bază

de

Despărţiţi în silabe şi încercuiţi litera pe care se află accentul în cuvintele:
a)

ursoaică ________________________________________________________

b)

duşumea ________________________________________________________

c)

iepure _________________________________________________________

d)

fereastră ________________________________________________________

e)

fructe __________________________________________________________

f)

Xenia _________________________________________________________

g)

Maria _________________________________________________________

Soluţia
a)

ur – soai – că

b)

du – şu – mea

c)

ie – pu – re

d)

fe – reas – tră

e)

fruc –te

f)

Xe – ni – a

g)

Ma – ri – a

2.LR.1.1.4. Ştie să identifice părţile de vorbire flexibile şi neflexibile şi felurile lor1 ; aplică regulile
morfologice şi ortografice ale limbii române în legătură cu formele flexionare ale cuvintelor; ştie
categoriile gramaticale de bază (genul, numărul, cazul, gradele de comparaţie), formele şi
caracteristicile verbului; recunoaşte rădăcina cuvântului şi prin derivare formează cuvinte noi2 în
exemple mai simple; aplică modele existente prin folosirea modurilor de îmbogăţire a
vocabularului.
1 – Aceasta înseamnă că diferenţiază părţile de vorbire şi felul lor în exemple tipice; ştie să
determine valoarea categoriilor gramaticale (în exemple tipice determină valoarea morfologică şi
felul ei). Înţelege criteriile clasificării gramaticale şi semantice ale părţilor de vorbire.
2 – Elevul recunoaşte cuvântul de bază şi cuvântul derivat, precum şi procedeul de formare al
cuvintelor noi.
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Exerciţiul 8
2.LR.1.1.4.

Nivelul
bază

de

Nivelul
bază

de

Completaţi enunţul:
Rădăcina cuvântului OMENESC este ____________________________ .
Soluţia
OM

Exerciţiul 9
2.LR.1.1.4.

Determină cărei părţi de vorbire aparţine cuvântul subliniat din textul dat, precum şi felul ei:

— Pesemne-i cam devremior, se scânci feciorul într-un târziu cu glas potolit.
— Pesemne. Om aştepta, ce să facem? răspunse Nicolae obosit.
Şi de-acum amuţiră amândoi. Priveau duşi încoace-încolo, se aşezau mai bine pe lespede şi
gemeau înăbuşit, în răstimpuri, parc-ar fi fost strânşi în curele.

(Din nuvela Proştii de Liviu Rebreanu)

Răspuns: ______________________________________________________________
Soluţia
Numeral colectiv
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Exerciţiul 10
2.LR.1.1.4.

Nivelul
bază

de

Determinaţi modul şi timpul verbului subliniat:
Auzisem eu de turci, de muscali şi de nemţii cu coadă; ziua, la miaza-mare, îi vedeam înaintea
ochilor cu paloşe late, cu suliţe lungi, călări pe cai, sărind gardurile mahalalei, ca şi cum ar fi sărit
o dâră de bou; îi vedeam robind roate de copii şi de muieri, lăsând în urma lor jale şi nori groşi de
pulbere.
(Din Domnul Vucea de Barbu Ştefănescu Delavrancea)
Verbul se găsteşte la:
a)
indicativ, prezent
b)
conjunctiv, perfect
c)
condiţional-optativ, perfect
d)
condiţional-optativ, prezent
Soluţia
c)

condiţional-optativ, perfect

2.LR.1.1.5. Alcătuieşte corect propoziţiile; identifică unităţile sintactice1; diferenţiază propoziţiile
la diateza activă şi pasivă; analizează propoziţiile mai simple după structură după modelul de bază
şi pe cele dezvoltate cu complemente curcumstaţiale. Diferenţiază părţile de bază ale propoziţiei şi
propoziţiile şi frazele; ştie să analizeze propoziţii dezvoltate cu complemente circumstanţiale; face
distincţia dintre propoziţiile coordonate şi subordonate; numeşte felurile propoziţiilor coordonate.
1 – Înseamnă că diferenţiază: (a) cuvântul, (b) expresia (drept unitate sintactică în care se află
cuvântul de bază şi una sau mai multe propoziţii subordonate) – în exemple mai simple.
2 – Este vorba de subiecte model – predicatul verbal, subiectul – copula – numele predicativ –
predicatul – complementul direct (se subînţeleg, deci, construcţiile cu verbe tranzitive şi verbe
copulative).
Exerciţiul 11
2.LR.1.1.5.

Nivelul
bază
Determinaţi numărul de propoziţii principale din fraza dată, apoi pe linie scrieţi numărul lor:

de

Numai atâta, că moş Ion Roată, după câte văzuse şi după câte păţise el în viaţa sa, nu prea punea
temei pe vorbele boiereşti şi avea gâdilici la limbă şi-i spunea omului verde în ochi, fie cine-a fi,
când îl scormolea ceva la inimă.
(Din Moş Ion Roată şi Cuza Vodă de Ion Creangă)
Răspuns: _________________________________________________
Soluţia
Trei propoziţii (principale)
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Exerciţiul 12
2.LR.1.1.5.

Nivelul
bază

de

Determinaţi verbul copulativ, numele predicativ şi partea de vorbire prin care este exprimat numele
predicativ din fraza:
—

Măria ta, a răspuns Agapie, sfatul ce ne dai e înţelept.
(Din Nicoară Potcoavă de Mihail Sadoveanu)

1.

Verbul copulativ este ________________________ .

2.

Numele predicativ este ________________________ .

3.

Partea de vorbire prin care este exprimat numele predicativ este un ___________________ .

Soluţia
1.

e (a fi)

2.

înţelept

3.

adjectiv

2.LR.1.1.6. Are un fond lexical potrivit nivelului mediu de învâţământ1; face diferenţa între lexicul
oficial şi cel neoficial şi îl foloseşte în situaţii adecvate; cunoaşte sensul cuvintelor2 de bază;
cunoaşte raportul dintre cuvinte (de sinonimie, antonimie, omonimie); cunoaşte vorbirea
metaforică; Acceptă neologismele, dar nu le acceptă necritic şi în mod automat3; Ştie construcţiile
lexicale şi frazeologismele; cunoaşte cele mai importante dicţionare ale limbii române şi ştie să le
folosească.
1 – Poate să urmărească predările, citeşte lectura şi alte opere literare, citeşte ziare şi alte texte;
ceea ce gândeşte, exprimă clar cu un vocabular adecvat.
2 – Ştie ce sunt cuvintele monosemantice şi polisemantice, sensul de bază al cuvântului şi sensul
figurat (sensul de bază – „în sobă arde focul“; şi cel secundar – „nu-şi putea potoli focul din
inimă“).
3 – Diferenţiază o întrebuinţare motivată a unui cuvânt străin (atunci când pentru o noţiune nu
există un cuvânt adecvat în limba noastră) de întrebuinţarea nemotivată (când foloseşte un cuvânt
străin din lenevie, din convingerea că un cuvânt străin ca noţiune de specialitate este automat un
cuvânt mai bun decât cel autohton) şi foloseşte aceste cuvinte doar în primul caz.
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Exerciţiul 13
2.LR.1.1.6.

Nivelul
bază

de

Nivelul
bază

de

Care este semnificaţia cuvântului CARTE din proverbul:
„Ai carte, ai parte!“
a)

scrisoare

b)

învăţătură

c)

scriere tipărită în volum

d)

cartonaş

e)

bilet

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.
Soluţia
b)

învăţătură

Exerciţiul 14
2.LR.1.1.6.

Încercuieşte litera din faţa şirului de cuvinte monosemantice:

a)

ipotenuză, atom, neuron

b)

nerv, ochi, nas

c)

casă, volum, carnet

Soluţia
a)ipotenuză, atom, neuron
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NIVELUL MEDIU
2.LR.2.1.1. Are cunoştinţe largi despre limbă în general (care sunt caracteristicile şi funcţiile ei);
recunoaşte unităţi şi fenomene care aparţin diferitor niveluri de limbaj1; cunoaşte grafia corectă a
limbii române2; are cunoştinţe de bază privind ortografia (din aspect etimologic şi fonologic); ştie
regulile de punctuaţie privind formele morfologice şi unităţile logice din cadrul propoziţiilor şi
frazelor; are cunoştinţe despre limbile care se vorbesc în lume (înrudirea, tipurile şi generalităţile
limbilor); ştie să poarte un dialog3, înţelege importanţa discursului4 şi a elementului deictic5;
înţelege noţiunea de diversitate lingvistică şi recunoaşte varietăţile limbii române şi a limbajului
apărut pe baza unor factori sociali şi funcţionali6.
1 – Este vorba de nivelul fonetic, fonologic (sunetul, litera, silaba), morfologie (morfemul,
cuvântul), sintaxa (cuvântul, propoziţia, fraza, enunţul), textul (enunţul) – care sunt date ierarhic,
precum şi nivelurile semanticii, pragmaticii şi stilisticii care apar în toate nivelurile anterioare.
2 – Înţelege însemnătatea grafiei, a scrierii, pentru dezvolarea civilizaţiei; ştie datele generale
despre apariţia scrisului (înţelege dezvoltarea scrierii de la cea ieroglifică până la cea fonetică).
3 – Este vorba despre următoarele principii: dialogul va fi purtat în aşa mod ca vorbitorii să se
schimbe, astfel că într-un moment vorbeşte numai unul; discursul va fi completat prin mijloace
nonverbale (gesticulare, mimică, mişcare); discursul spontan să fie caracterizat prin ezitare,
repetare, propoziţii neterminate şi alte mijloace asemănătoare; conlocutorul să încurajeze persoana
pentru a continua conversaţia (acestea sunt aşa-numitele semnale – repetarea cuvintelor
vorbitorului, întrebările puse, completări, scurte comentarii ş.a.m.d.) şi alte forme asemănătoare.
4 – La baza fiecărei declaraţii stă o intenţie comunicativă: vorbitorul (adică autorul textului scris)
adresează declaraţia ca pe un mesaj, o întrebare, cerere, ordin, permisiune, scuză, chemare,
acceptare, sau refuz, contestaţie, promisiune, ameninţare, laudă, compliment, mustrare...Cu alte
cuvinte, prin declaraţie se acţionează, ea este o modalitate de acţionare a societăţii; acea acţiune a
societăţii pe care o săvârşeşte vorbitorul prin modul de pronunţare a declaraţiei, este actul de
vorbire. Este prevăzut ca elevii să înţeleagă noţiunea de act de vorbire şi să fie capabili să depisteze
care este intenţia comunicativă a vorbitorului în exemple tipice simple, luate din viaţa cotidiană.
Noţiunea actului de vorbire indirect (când actul de vorbire este exprimat prin propoziţii tipice
pentru altfel de act de vorbire) este important pentru un discurs politicos: de exemplu exprimarea
unei cereri în mod direct – prin imperativ – se consideră a fi nepoliticoasă; o cerere politicoasă se
pune după regulă sub formă de întrebare (Puteţi să îmi daţi sarea? în loc de Daţi-mi sarea).
5 – Deixul este adresarea prin limbaj; este noţiunea fără de care nu se poate înţelege întrebuinţarea
pronumelui. Însăşi adresarea este însuşirea care diferenţiază pronumele tipice, de alte părţi de
vorbire.
Cuvintele de adresate pot să indice la ceva ce se găseşte în lumea din exterior (în ştiinţă aceasta se
numeşte element deictic exterior) sau la noţiunea amintită în text ( aşa numitele elemente deictice
interioare).
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În comunicare, locutorul sau vorbitorul se raportează la alte persoane, obiecte, locul acestora,
timpul etc. astfel că le determină în raport cu sine, cu locul şi timpul în care se află în momentul
vorbirii; acesta este aşa numitul centru deictic (eu, acum, aici). Noţiunea de centru deictic este
important şi pentru semnificaţia unor adverbe (ex. stânga, dreapta, azi, mâine, în curând etc.),
precum şi în întrebuinţarea timpurilor verbale (atunci când situaţia care exprimă timpul verbal este
determinată faţă de prezent, atunci semnificaţia timpului verbal este absolută; când este determinat
faţă de alt moment, atunci această semnificaţie a timpului verbal este relativă).
Este prevăzut ca elevii să înţeleagă expresia deictică şi să o recunoască în expresii; terminologia nu
este neapărată.
6 – Mijloacele de realizare a limbii sunt vorbirea şi scrierea; elevul ştie caracteristicile limbii
vorbite (caracterul implicit, legătura cu situaţia nonverbală, propoziţiile scurte şi simple, emoţiile,
deseori ceea ce este sub standard) şi a limbii scrise (caracterul explicit, separarea de situaţiile
nonverbale, propoziţiile mai lungi şi mai complexe, respectarea regulilor limbii literare). Aceste
diferenţe se transmit, mai apoi, şi asupra stilurilor funcţionale (având în vedere că unele dintre ele
sunt scrise tipic – ştiinţific, administrativ şi ziaristic), iar stilul lingvistic este propriu comunicării
orale (stilul conversaţiei). În alte forme ale comunicării determinate de societate se încadrează
jargonul, precum şi alte varietăţi determinate de sexul conlocutorilor; toate se diferenţiază după
lexic.
Exerciţiul 15
2.LR.2.1.1.

Nivelul
mediu

Este dat un dialog alcătuit din trei enunţuri. În dreptul fiecăruia scrieţi despre ce act de vorbire
este vorba:
1.
Sebastian: Mâine se va da la cinema o proiecţie de film foarte bună.
____________________________________________________________________________
2.
Mariana: Chiar mâine seară este serata literară la care sunt moderatoare.
___________________________________________________________________________
3.
Sebastian: Bine, atunci altădată.
_____________________________________________________________________________
Soluţia
1.

invitaţie (= Hai cu mine la cinema)

2.

refuzul invitaţiei (= nu pot)

3.

acceptarea refuzului
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Exerciţiul 16
2.LR.2.1.1.

Nivelul
mediu

Transformaţi următorul act de vorbire direct, în unul indirect:
Daţi-mi biletul.
Răspuns: __________________________________________________________________
Soluţia
Puteţi să îmi daţi biletul?
Exerciţiul 17
2.LR.2.1.1.

Nivelul
mediu

Care este stilul funcţional de scriere al textului:
Excelent observator, cu un spirit ager şi cultivat, de un umor intelectual subtil şi o ironie
distilată, KOGĂLNICEANU vădeşte o reală dezinvoltură în mânuirea lexicului şi un gust
literar format prin studii şi lectură. Datorită atracţiei funciare spre spiritul galic, în materie de
beletristică manifestă certe preferinţe pentru francezi, de la autorii care i-au marcat copilăria Fenelon şi Florian - până la scriitorii zilei, V. Hugo şi Lamartine. Unii dintre ei, în frunte cu
Balzac, devin zeii tutelari ai propriei creaţii, căci, exceptând câteva texte, KOGĂLNICEANU
este un scriitor prin excelenţă livresc. Oricât de specific apare problematica, oricat de autentică
imaginea spaţiului nostru geografic, social şi spiritual în unele din prozele sale, ele trădeaza
totuşi un model sau o "reţetă" străină, revalorificate însă cu o mare artă a localizării, în special
prin limbă. Nu intră în discuţie în această ordine cele câteva bucăţi de debut, lipsite de
individualitate, fabricate sub presiunea necesităţilor publicistice şi teatrale (Orbul fericit - o
traducere; Doua femei impotriva unui bărbat - o prelucrare; Împăratul şi braminul, "poveste"
dupa G. A. Biirger; Filosofia vistului, plecând de la O. I. Senkovski ş.a.); cu atât mai puţin,
încercările literare ce tind să ilustreze orientarea Daciei literare spre trecutul istoric şi spre
obiceiurile tradiţionale: evocările istorice (fără interes literar): "scena" neterminată Trii zile din
istoria Moldovei, a cărei limbă este plină de parfumul vechimii; Nou chip de a face curte,
având meritul de a-1 introduce pe ţăran în literatură în ipostaza de purtator unic al comorilor
spirituale tradiţionale. Este vorba, în schimb, de acele scrieri care, deşi se desfăşoară sub
semnul unor modele sau sugestii livreşti, compun totuşi - în acelaşi spirit al Daciei literare - o
adevărată frescă a societăţii contemporane, fiind totodată ilustrative pentru natura artei
prozatorului moldovean.
(Din comentarii referitoare la opera lui Kogălniceanu)

Textul este scris în stil ___________________________________________________
Soluţia
ştiinţific
32

2.LR.2.1.2. Face diferenţa dintre vorbirea în varianta literară şi dialectală a limbii române.
Stabileşte contextul literar în contextul social, istoric şi cultural al dezvoltării limbii române.
Exerciţiul 18
2.LR.2.1.2.

Nivelul
mediu

Citiţi textul, apoi în dreptul enunţurilor date scrieţi DA, sau NU dacă sunteţi de acord cu
enunţurile date mai jos:
"Biruit-au gândul să mă apucŭ de această trudă, să scot lumii la védére felul neamului, din ce
izvor şi seminţie sintŭ lăcuitorii ţarăi noastre, Moldovei şi Ţarăi Munteneşti şi românii din
Ţarile Ungureşti, cum s-au pomenit mai sus, ca toţi un neam şi o dată discalecaţi sintŭ (.)
Dzice-vă néştene: prea târziu iaste; după sutele de ani cum să vorŭ putea şti poveştile
adevărate, de atâtea vacuri? Raspunzŭ: Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusita oglinda minţii
omeneşti, scrisoarea, dintru care, dacă va nevoi omul, céle trecute cu multe vremi le va putea
şti şi oblici. (..) Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după acéste
cumplite vremi anilor noştri, cânduva şi mai slobode vacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să
aibi vréme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbava, că nu iaste alta şi mai frumoasă şi mai de
folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtŭ cetitul cărţilor (.)."
(Miron Costin, De neamul moldovenilor)

1.

Textul nu are valoare deoarece nu este scris în limba literară. __________

2.

Textul se referă la înţelegerea mai bună a neamului românesc, a istoriei. __________

3.

Textul scris în forma dată este de o însemnătate mare. __________

Soluţia
1 – NU
2 – DA
3 – DA
Exerciţiul 19
2.LR.2.1.2.

Nivelul
mediu

Îndreptaţi cuvintele scrise în grai:
a)

Popa se făcu galbin ca ceara. _______________________

b)

Ana-i zise: Mulţam fain! __________________________

c)

Am luat o pană de gânsac. _________________________

Soluţia
a)
b)
c)

galben
mulţumesc frumos
gâscan
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Exerciţiul 20
2.LR.2.1.2.

Nivelul
mediu

Scrie titlul textului dat în imagine.

Răspuns: ___________________________________________________________
Soluţia
Tatăl nostru

2.LR.2.1.3. Cunoaşte organele fonatorii şi modul de formare al sunetelor; ştie să clasifice sunetele
după diferite criterii; înţelege noţiunea de fonem; cunoaşte noţiunile de diftong, triftong, vocală în
hiat, alternanţe fonetice; cunoaşte silaba şi desparte corect cuvintele în silabe la sfârşitul rândului,
stabileşte corect locul accentului.
Exerciţiul 21
2.LR.2.1.3.

Nivelul
mediu

Determină care şir de cuvinte este accentuat corect:
a)

árgument, divizíune, licéu

b)

argúment, diviziúne, líceu

c)

argumént, diviziúne, licéu

d)

argumeńt, divizíune, licéu

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect
Soluţia
c)
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Exerciţiul 22
2.LR.2.1.3.

Nivelul
mediu

Din cuvintele date, extrageţi-l pe cel care în componenţa sa conţine doi diftongi şi este
accentuat corect:
boálă, flóare, oáie, inimioáră, iéd, hiénă, ursoáică, soaré, ploaíe, iépure, iáu, deál.
Răspuns: _______________________
Soluţia
oaie

Exerciţiul 23
2.LR.2.1.3.

Nivelul
mediu

Scrie forma de genitiv şi dativ a substantivului ILEANA
Răspuns: __________________________________
Soluţia
Ilenei

Exerciţiul 24
2.LR.2.1.3.

Nivelul
mediu

Desparte corect în silabe:
a)

biserică ______________________________

b)

triunghi ______________________________

c)

dialectologie __________________________

d)

somptuos _____________________________

Soluţia
a)

bi – se – ri – că

b)

tri – unghi

c)

di – a – lec – to – lo – gi – e

d)

somp – tu – os
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2.LR.2.1.4. Are cunoştinţe mai vaste privind părţile de vorbire flexibile şi neflexibile şi felul lor1;
determină categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire flexibile şi le foloseşte în context; cunoaşte
noţiunea de morfem; aplică regulile morfologice şi ortografice ale limbii române în legătură cu
formele flexionare ale părţilor de vorbire. Ştie mijloacele de îmbogăţire a vocabularului2.
1 – Face diferenţa între părţile de vorbire şi felul lor în exemple mai puţin tipice. Ştie să determine
valorile morfologice ale părţilor de vorbire în exemple mai complexe.
2 – Ştie derivarea, compunerea şi conversiunea.
Exerciţiul 25
2.LR.2.1.4.

Nivelul
mediu

Determină partea de vorbire subliniată din versurile lui G.Coşbuc:
„Iată-mă!
Tot
Ochii? hai, ce mai pereche!“

eu

cea

1.

partea de vorbire __________________________

2.

felul ei __________________________________

3.

cazul ___________________________________

4.

numărul ________________________________

5.

persoana ________________________________

veche!

Soluţia
1.

pronume

2.

personal

3.

acuzativ

4.

singular

5.

întâi

Exerciţiul 26
2.LR.2.1.4.

Nivelul
mediu

Determină prin ce mijloace de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:
a)

untdelemn _______________________

b)

strănepot ________________________

Soluţia
a)

compunere (prin contopire)

b)

derivare (cu prefix)
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2.LR.2.1.5. Foloseşte toate posibilităţile sintactice ale limbii române1; face diferenţa dintre
propoziţiile personale şi impersonale; analizează propoziţii alcătuite după diferite modele2; are
cunoştinţe mai vaste despre sintagmă3; cunoaşte felurile propoziţiilor subordonate (cazuri tipice)4;
cunoaşte raportul de coordonare; diferenţiază felurile propoziţiilor coordonate5; cunoaşte termenul
de elipsă; are cunoştinţe generale despre întrebuinţarea cazurilor şi ale modurilor verbale6.
1 – Foloseşte diferite construcţii sintactice care conţin diferite prepoziţii şi conjuncţii şi poate să
parafrazeze enunţul folosindu-se de construcţii sintactice asemănătoare.
2 – Aceste modele se referă la propoziţii cu subiect logic, cu complemente circumstanţiale, cu
predicate exprimate, sau neexprimate, cu complemente indirecte, precum şi propoziţii impersonale.
Subînţelege şi propoziţii cu rol de apoziţie.
3 – Diferenţiază diferite feluri de sintagme şi în fiecare determină părţile principale şi cele
secundare şi poate să analizeze sintagme mai complexe.
4 – Recunoaşte felul propoziţiei subordonate, dar şi din ce este constituită şi funcţia sintactică a
părţilor constitutive (în exemple tipice, dar şi în exemple mai simple).
5 – Diferenţiază raportul de coodronare copulativ, disjunctiv, adversativ, conclusiv, stabilit între
două propoziţii sau părţi principale, sau subordonate.
6 – Diferenţiază funcţiile sintactice ale cuvintelor în diferite cazuri, cunoaşte modurile şi timpurile
verbale, precum şi prezentul istoric.
Exerciţiul 27
2.LR.2.1.5.

Nivelul
mediu

Ce funcţie sintactică îndeplineşte propoziţia subordonată subliniată?
Dac-am văzut, am mai coborât o dată din coardă sacul cu hârţoagele şi cu peceţile cele vechi,
le-am mai slovenit şi le-am ales, ş-am pus îndreptările pe care le socot neştirbite colea, lângă
chimir,
ş-am încălecat pe roaiba mea şi de-acu nu mă opresc decât la Vodă. Să-mi facă el
dreptate.
(Hanul Ancuţei de Mihail Sadoveanu)

Răspuns: ______________________________________________
Soluţia
atribut (propoziţie subordonată atributivă)
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Exerciţiul 28
2.LR.2.1.5.

Nivelul
mediu

Extrageţi din text propoziţia subordonată circumstanţială de timp.
Au să le înţepe, au să le învăluie, au să le fiarbă pe nevestele oierilor, până ce le-or vedea
zvârcolindu-se ca viermele. În asemenea împrejurare, Vitoria îşi va da sama despre ce pot şti
femeile de treburile bărbaţilor lor – chiar de tainele lor, care le-au fost încredinţate cu grozav
jurământ.
(Baltagul de Mihail Sadoveanu)
_________________________________________________________________________
Soluţia
până ce le-or vedea zvârcolindu-se ca viermele.

Exerciţiul 29
2.LR.2.1.5.

Nivelul
mediu

În dreptul fiecărei propoziţii scrieţi felul predicatului subliniat:
a)

Maria este elevă eminentă. ___________________________

b)

Andrei este în curte. _________________________________

c)

Pe masă sunt multe cărţi._____________________________

d)

Noi mâncăm îngheţată. ______________________________

Soluţia
a)

nominal

b)

verbal

c)

verbal

d)

verbal

38

Exerciţiul 30
2.LR.2.1.5.

Nivelul
mediu

Determinaţi cazul în care stau cuvintele subliniate şi funcţia lor sintactică.
În tramvai căldura era încinsă, înăbuşitoare. Traversând grăbit coridorul, îşi spuse: „Eşti un om
cu noroc, Gavrilescule!“. Zărise un loc liber, lângă o fereastră deschisă, la celălalt capăt al
vagonului. După ce se aşeză, îşi scoase batista şi-şi şterse îndelung fruntea şi obrajii. Apoi
înfăşură batista pe sub guler, în jurul gâtului, şi începu să-şi facă vânt cu pălăria de paie.
(La ţigănci, Mircea Eliade)
cazul

funcţia sintactică

cazul

funcţia sintactică

încinsă

nominativ

nume predicativ

loc

acuzativ

complemet direct

deschisă

acuzativ

atribut adjectival

batista

acuzativ

complement direct

de paie

acuzativ

atribut substantival prepoziţional

încinsă

Soluţia
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2.LR.2.1.6. Are vocabular bogat şi diversificat (include în mod activ neologismele, cunoaşte şi
utilizează mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului); cunoaşte relaţiile de sinonimie,
antonimie, omonimie şi paronimie dintre cuvinte, cunoaşte metonimia ca mecanism lexical.1
1 – Aici metonimia nu este figură de stil, ci o modalitate de a înţelege alt sens al cuvântului (ex. Are
inima zdrobită, cu sensul A fi mâhnit)
Exerciţiul 31
2.LR.2.1.6.

Nivelul
mediu

Care este sensul expresiei „Оm înaintat“?
a)

Care a avansat.

b)

Om care a transmis ceva din generaţie în generaţie.

c)

Om înalt.

d)

Care a obţinut un grad mai mare într-o funcţie, domeniu.

e)

Om care a predat o sumă de bani la bancă.

Încercuiţi literele din faţa răspunsurilor exacte.
Soluţia
a)
d)

Exerciţiul 32
2.LR.2.1.6.

Nivelul
mediu

Alegeţi sinonimul cuvântului câmpie încercuind litera din faţa răspunsului corect.
a)

deal

b)

şes

c)

pustiu

d)

colină

Soluţia
b)
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Exerciţiul 33
2.LR.2.1.6.

Nivelul
mediu

Extrageţi cele două cuvinte din text care ilustrează metonimia ca un mecanism lexic.
În orele serii îi plăcea ca în fotoliul de pe care nu lipsea perna cumpărată de Ana, să se aşeze şi
să-l citească pe Proust, filă cu filă, sorbind nu mai puţin de trei ceşti de cafeluţă pe seară. Focul
pâlpâia până târziu, până când se trezea că simţea că şi-ar înveli picioarele în perna moale.
____________________________
____________________________
Soluţia
Proust, ceşti

NIVELUL AVANSAT
2.LR.3.1.1. Înţelege existenţa legăturii dintre gândire şi limbă; ştie noţiunea de categorizare1;
cunoaşte maximele în conversaţie (de calitate, de cantitate, de relevanţă şi de mod)2; înţelege
noţiunea de actualizare a informaţiei din propoziţie şi ştie cum să o determine; îi este clară noţiunea
de coeziune textuală3.
1 – Aici este vorba despre faptul că limba, drept reflecţie a experienţei omului, este o punte între
realitate şi gândirea omenească. Şi anume, categorizarea este determinarea fenomenelor din lumea
exterioară în grupe, pentru necesităţile gândirii şi a codului lingvistic. Categorizarea este nemijlocit
relevantă pentru limbă: de fiecare dată când pentru unele obiecte folosim acelaşi termen, noi le
grupăm în aceeaşi categorie (de ex. scaunul stomatologic se diferenţiază de scaunul clasic, dar noi
le recunoaştem pe ambela ca – scaune).
2 – Maximele de conversaţie sunt expresii ale aşa-numitor principii de colaborare – presupuneri că
conlocutorii în timpul comunicării, colaborează reciproc; maximele sunt reguli nespuse pe care
dânşii, inconştient şi în mod automatizat le respectă în timpul comunicării (nu doar pe cele verbale,
ci şi nonverbale). Acestea sunt: (1) maxima cantităţii: fii informat atât cât trebuie (nici mai mult,
nici mai puţin); (2) maxima calităţii: spune ceea ce crezi că este adevărat; (3) maxima relevanţei:
spune ceea ce este relevant; (4) maxima manierei: fii scurt şi clar.
3 – Este vorba de raportul semnificativ al textului care întocmai constituie textul, şi nu doar o
înşiruire arbitrară a propoziţiilor. Unele din moduri de a întocmi un raport de coeziune sunt:
folosirea pronumelor demonstrative, a unor adverbe, a elipsesor (omiterea unor părţi de propoziţie
care sunt amintite într-o parte a textului anterior) şi folosirea cuvintelor de legătură (cum sunt
aşadar, deci, însă, pe lângă altele, cu alte cuvinte, în pofida faptului...). Elevii trebuie să înţeleagă
că propoziţiile trebuie să fie legate între ele pentru a constitui un text, şi pentru ca să recunoască
modurile de legătură în exemple simple.
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Exerciţiul 34
2.LR.3.1.1.

Nivelul
avansat

Determină ce maximă este încălcată în dialogul:
Andrei: Salut, Ana, aştepti autobuzul 24?
Ana: Bună. De ce te-ar interesa asta pe tine?
Andrei: Pentru că mergem în aceeaşi direcţie şi autobuzul întârzie.
Ana: De ce, mă rog?
Andrei: Uite, aşa!
________________________________________
Soluţia
maxima calităţii, a relevanţei, a manierei

Exerciţiul 35
2.LR.3.1.1.

Nivelul
avansat

Care este cuvântul de legătură dintre propoziţiile din fraza dată şi ce fel de propoziţie
introduce?

Dibuiră amândoi prin întuneric, căutând vreun locşor unde să se adăpostească...
(Proştii, Liviu Rebreanu)

Răspuns: ________________________________________________________________
Soluţia
unde, propoziţia subordonată (atributivă)
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2.LR.3.1.2. Cunoaşte şi aplică normele ortografice, ortoepice şi fonetice în scrierea şi pronunţarea
cuvintelor în limba română litareră; desparte corect cuvântul în silabe şi-l accentuează.
Exerciţiul 36
2.LR.3.1.2.

Nivelul
avansat

Desparte în silabe şi accentuează corect cuvintele:
a)

împărtăşanie ________________________________________________

b)

excursionist _________________________________________________

c)

fructuos ____________________________________________________

d)

exerciţiu ___________________________________________________

Soluţia
a)

îm – păr – tă – şa – ni – e

b)

ex – cur – si – o – nist

c)

fruc – tu – os

d)

e – xer – ci – ţiu

2.LR.3.1.3. Are cunoştinţe mai detaliate privind părţile de vorbire flexibile şi neflexibile şi
categoriile gramaticale ale lor şi le foloseşte în context; aplică regulile morfologice ale limbii
române în legătură cu formele flexionare ale părţilor de vorbire şi numeşte morfemele.
Exerciţiul 37
2.LR.3.1.3.

Nivelul
avansat

Determinaţi rădăcina cuvântului subliniat.
Medic, farmacist şi cabalist francez, Nostradamus a devenit foarte popular în întreaga lume
datorită aurei de mare prevestitor al tuturor evenimentelor importante ale lumii…
Radicalul, sau rădăcina cuvântului este ______________________________
Soluţia
-vesti-
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2.LR.3.1.4. Are cunoştinţe mai vaste despre întrebuinţarea cazurilor şi a modurilor verbale; ştie să
analizeze propoziţii complexe alcătuite după diferite modele. Cunoaşte diferite feluri de propoziţii
coordonate; cunoaşe diferite feluri de acorduri (rapoarte).
Exerciţiul 38
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Scrie forma cuvintelor la cazurile cerute:
a)

un băiat (D) ______________________________________

b)

cititor (V) __________________________________________

c)

cai (G) ____________________________________________

d)

pălăriilor (N) _______________________________________

Soluţia
a)

unui băiat

b)

cititorule!

c)

(a, al, ai ale) cailor

d)

pălăriile

Exerciţiul 39
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Treceţi verbele date la imperfect şi perfect compus :
a)

Alexandru este mic ____________________________________________________

b)

Afară se face întuneric _________________________________________________

c)

În fiecare an mergeţi la mare ? _____________________________________________

Soluţia
a)

era, a fost

b)

se făcea, s-a făcut

c)

mergeaţi, aţi mers
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Exerciţiul 40
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Determinaţi modul verbelor subliniate :
a)

Mihai vrea să viziteze Italia. _________________________________________

b)

L-am văzut pe Andrei alergând spre şcoală. _____________________________

c)

Tu nu vezi cât de mult avem de învăţat ? _______________________________

d)

Viitorul este în faţa noastră. _________________________________________

Soluţia
a)
b)
c)
d)

conjunctiv
gerunziu
supin
indicativ

Exerciţiul 41
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Puneţi conjuncţia corespunzătoare pentru a primi propoziţii coordonatoare:
a)

A pus carte ape bancă ___________ a început să recite. (copulative)

b)

Atunci bătrânii au tras de sfeclă _________ nu au reuşit s-o clintească. (adversative)

c)

Ionuţ a ajuns primul, ______________ dânsul a primit medalia de aur. (conclusive)

Soluţia
a)
b)
c)

şi
dar (însă)
deci (aşadar, prin urmare, vasăzică)

Exerciţiul 42
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Determinaţi felul propoziţiei subordonate:
Atunci, mama le-a spus copiilor tot ce i-a fost pe suflet.
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a)

completivă circumstanţială de scop

b)
c)
d)

completivă circumstanţială de loc
completivă directă
completivă indirectă

Soluţia
c)
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Exerciţiul 43
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Încercuiţi literele din faţa propoziţiilor în care se află complemente circumstanţiale:
a)

Din zori şi până în seară vitele erau la păşune.

b)

A intrat conductorul cu biletele.

c)

Acolo nu mai era ţipenie de om.

d)

Ţăranii alergau în jos şi în sus.

e)

Elevii erau emoţionaţi.

Soluţia
a), c), d)

Exerciţiul 44
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Subliniază propoziţia subiectivă din versurile date:
„Critici voi, cu flori deşerte,
Care roade n-aţi adus –
E uşor a scrie versuri,
Când nimic nu ai de spus.“
(Criticilor mei, Mihai Eminescu)
Soluţia
E uşor a scrie versuri
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Exerciţiul 45
2.LR.3.1.4.

Nivelul
avansat

Care sunt valorile prezentului istoric al verbelor date?
Scrie ce fel de acţiune (timp ) este exprimată în exemplele date.
a)
Şi mergem noi aşa şi numai ce zărirăm un cioban...
________________________________
b)
Mâine, de dimineaţă pecăm la mare
_____________________________________________
c)
Sunt în maşină, merg la mare.
__________________________________________________
Soluţia
a)

exprimă un timp trecut

b)

viitor

c)

prezent

2.LR.3.1.5. Are vocabular bogat şi diversificat, cunoaşte şi foloseşte elementele constituente ale
lexicului limbii române; dezvoltă propriul vocabular îmbogăţindu-l cu cuvinte şi expresii noi,
utilizează frecvent sursele lexicografice (enciclopedice şi alte surse tipărite şi electronice).
Exerciţiul 46
2.LR.3.1.5.

Nivelul
avansat

De la ce noţiuni au luat naştere abrevierile?
a)

UE _____________________________________________________________

b)

SUA ____________________________________________________________

c)

ONU ____________________________________________________________

Soluţia
a)

Uniunea Europeană

b)

Statele Unite Americane

c)

Organizaţia Naţiunilor Unite
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2.2. Domeniul LITERATURĂ
2.2.1. Privire generală asupra realizărilor învăţării în domeniul Literatura
1. De mai bine de două milenii şi jumătate, studierea literaturii este o modalitate de
neînlocuit pentru înţelegerea omului, a locului său în lume, a sensului existenţei sale. Ca şi parte a
culturii şi a ştiinţei, literatura dezvoltă conştiinţa omului legată de realitatea care se găseşte de
partea aceasta (social-istorică) precum şi de partea cealaltă (realitatea metafizică). Interpretarea
lucrărilor literare relevă şi adânceşte în permanenţă percepţia acestei lumi şi a omului în ea, precum
şi a legilor estetice, ale procedeelor de cunoaştere, ale valorilor antropologice, morale şi culturale.
Bazată pe limbă, literatura dezvăluie de fapt identitea şi adâncimile acestei limbi în care este
hrănită memoria colectivă care atinge rădăcinile sale arhaice. Şi în continuare, literatura modelează
identitatea cultural-artistică a istoriei omenirii, iar a interpreta şi a înţelege literatura (naţională şi
universală) înseamnă a adânci propria orientare culturală, socială şi artitistică în lume.
Chiar şi privit din punct de vedere naţional, literatura română, ca şi parte a marii literaturi
europene, este reflexia cea mai consistentă şi complexă care reprezintă exprimarea existenţei
noastre istorice. Comparativ cu celelalte discursuri culturale şi ştiinţifice, continuitatea identităţii
istorice precum şi continuitatea auto-exprimării culturale sunt realizate exclusiv în literatura
română. A înţelege locul său în cadrul literaturii europene, înseamnă a înţelege locul nostru în
cadrul culturii şi a direcţiilor civilizaţiei, din Evul Mediu şi până azi.
Studierea literaturii se desfăşoară în cea mai strânsă legătură cu alte discipline umane dar şi
exacte. Aducând în interpretarea lucrării literare realizările lingvistice, psihologice, teologice,
istorice, sociologice, culturologice dar şi a ştiinţelor exacte, elevul cunoaşte natura complexă a
creaţiilor literare. Elaborând tragedia umană dar şi necesitatea omului de a înţelege locul său în
cosmos, literatura defineşte şi celelalte expresii ale minţii şi spiritului uman. Înţelegând principiile
poetice ale lucrărilor literare, expresiile sale, narativitatea, calităţile discursive, precum şi
dimensiunea sa comunicativă şi informativă, interpretând literatura, intrăm în matricea delicată
istorică şi culturală care reprezintă baza formării lumii noastre. Planul ideilor, reprezentarea
figurativă a spaţiului, a timpului şi a eroilor, principiile artistice şi culturale ale scriitorului precum
şi ale cititorului, ne permit ca să redobândim această lume în forma sa adâncită şi elaborată, precum
şi să o vedem cu acei ochi literari fără de care nu ne-ar fi fost dată şansa să vedem, trecând peste
raţiunea, impersonalitatea şi certitudinea cunoaşterii exacte. Studierea literaturii ne întoarce din nou
personalităţilor, incertitudinii, ilogicului şi iraţionalului – care sunt categoriile de bază ale existenţei
umane, precum şi ale naraţiunii, povestirii, ca şi model de privire în ansamblu al identităţii umane
ca şi identitate narativă.
2. Studierea literaturii este totuşi trecerea reflexivă şi intuitivă în opera literară, ceea ce ca şi totul
ce este trecut în revistă mai sus, susţin Standardele generale ale realizărilor – standardele
educative pentru terminarea educaţiei medii generale. Ele sunt scopul educaţiei în şcolile medii şi
presupun însuşirea competenţelor, dezvoltarea capacităţilor şi formarea atitudinilor şi a valorilor în
cadrul studierii literaturii:
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•
înţelegerea şi interpretarea constructivă şi creativă;
•
opinia analitică, argumentată, problematică, sintetică, interpretativă şi critică;
•
însuşirea competenţelor estetice, sociale, educative, morale şi comunicative;
•
întrebuinţarea diferitelor metodologii din teoria literaturii şi a metodologiilor umanistice;
•
însuşirea şi folosirea conceptelor teoretiei literare;
•
cunoaşterea rolurilor şi locurilor literaturii (române, mondiale) în contextul artei, culturii şi
istoriei;
•
cunoaşterea însemnătăţii conservării patrimoniului literar şi a culturii literare;
•
dezvoltarea experienţei cititorului precum şi dezvoltarea tehnicilor citirii ca şi garanţie a
competenţelor generale umanistice şi a scopurilor interpretării textelor;
•
descoperirea şi respectarea valorilor culturale generale;
•
dobândirea identităţii culturale (naţionale, europene, globale);
•
cunoaşterea importanţei literaturii în formarea identităţii lingvistice, literare, culturale şi
naţionale.
Înţegând literatura, elevul se descoperă şi se înţelege pe sine personal şi stăpâneşte lumea din jurul
său. A înţelege literatura, este posibil prin diferite metodologii teoretice care au fost dezvoltate de
către ştiinţa despre literatură şi teoria literaturii în sensul unor scheme generale şi procedee speciale
pentru interpretarea analitică şi sintetică. Deductiv şi inductiv, intuitiv şi raţional, metodologiile
literare interactive şi cercetative teoretic dirijează atenţia spre diferite aspecte ale literaturii: poetice,
literar-istorice, psihologice, ontologice, lingvistice, receptive, culturale. Existenţa limbii în lucrările
literare, felul în care este organizată o lucrare literară, cum se citeşte, cum se refractă umanitatea,
istoria şi cultura în cadrul unei lucrări literare, problemele genurilor, discursurilor (…) – sunt doar
unele dintre cunoştinţele care vor fi însuşite de către elevi şi care le vor permite ca ei singuri să-şi
creeze propria cultură a identităţii.
Dobândind identitatea culturală, care se întoarce lumii sub forma culturii, interpretarea şi
înţelegerea textului citit, deschide posibilitetea elevilor de a reflecta asupra propriei identităţi
naţionale într-o lume contemporană multiculturală, precum şi să-şi dezvolte umanitatea şi în acest
fel să depăşească unele prejudecăţi legate de gen, rasă, etnie şi cultură.
2.2.2. Comentarii legate de standardele din domeniul Literatură
SANDARDUL 1. Privire generală asupra standardului
Prin acest standard sunt definite limitele, stratificarea şi complexitatea trăirii, creativităţii,
citirii critice şi a interpretării lucrărilor.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.1. Cunoaşte operele literare din Programa şcolară obligatorie şi autorul operei şi ştie să
evidenţieze şi să încadreze opera şi autorul în contextul istoriei literaturii.
Prin gradarea cerinţelor de bază care sunt cuprinse în standard, se aşteaptă ca elevul sa
cunoască şi să fie capabil în primul rând să recunoască cu prezicizie autorul lucrării literare bazat pe
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titlul lucrării, a citatelor, paragrafelor, precum şi să enumere lucrări scrise de un autor anume care
este prevăzut prin Programa şcolară obligatorie. Pe lângă acest tip de contextualizări, elevul trebuie
să determine cu precizie cărei epoci ale dezvoltării literaturii corespund atât textul cât şi autorul
respectiv, precum şi să determine din punct de vedere al istoriei literaturii de când şi până când a
durat epoca respectivă şi care sunt caracteristicile de bază care o definesc (titlul, perioada,
reprezentanţii, caracteristicile poetice de bază).
Nivelul mediu
2.LR.2.2.1. Interpretează textele literare încadrându-le în factorii de integrare (identifică contextul,
structura tematică, motivul, compoziţia, personajele, formele de expunere ale textului, ideile,
aspectele
lingvistico-stilistice....)
La nivelul mediu, cu ajutorul factorilor de integrare care sunt pe dinainte definiţi, cu ajutorul
profesorului, prin exemplele care sunt date, elevul trebuie să interpeteze cu certitudine textul, astfel
că va prezenta trăirea proprie a textului citit, va determina temele şi motivele de bază şi cele
secundare, va desprinde elementele compoziţiei textului literar, precum şi procedeele caracterizării
atât ale personajelor principale cât şi secundare, determină tipul naraţiunii şi al descrierii, resursele
de exprimare
lingvistico-stilistice…
Nivelul avansat
2.LR.3.2.1. Citeşte, analizează şi interpretează independent texte literar-artistice şi literar-ştiinţifice
prevăzute prin Programa şcolară, şi alte texte la alegere; foloseşte cunoştinţele pe care le-a însuşit
despre autori şi operele literare.
La nivelul avansat, cerinţele enumerate în cadrul nivelului de bază şi avansat rămân, dar se
evaluează în special individualitatea elevului când este vorba despre aceste activităţi interpretative
precum şi dezvoltarea lor în acele direcţii care nu sunt cuprinse de Programa şcolară obligatorie, ci
doar în partea opţională sau care sunt alese individual sau cu ajutorul profesorului şi a
bibliotecarului.
STANDARDUL 2. Privire generală asupra standardului
Standardele enumerate gradează cunoştinţele elevului din domeniul terminologiei teoriei
literaturii şi a capabilităţii de a le aplica în situaţii adecvate.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.2. Cunoaşte termenii de teorie literară şi funcţia lor, şi îi recunoaşte în textele literare1 şi
nonliterare2 prevăzute prin Programa şcolară.

1

Textele literare cuprind texte literar-științifice și literar-artistice.
Sub texte nonliterare se subînțeleg textele din știința despre limbă și teoria literaturii, texte științifico-literare
din aceste domenii, și după necesitate, texte din mass-media și din alte izvoare, adecvate abordării materiei prevăzute la
Limba și literatura română.
2
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La nivelul de bază elevul trebuie ca pe baza exemplelor să denumească corect elementele din teoria
literaturii care sunt demonstrate prin exemple, precum şi să fie capabil ca pentru fiecare termen din
teoria literaturii să prezinte un exemplu simplu, paradigmatic. Această cerinţă se referă în principiu
la exemplele mai simple, respectiv paradigmatice ale acelor noţiuni teoretice literare care sunt
trecute în partea obligatorie a programei şcolare.
Considerăm că la nivelul de bază elevul trebuie să însuşească noţiunile de bază legate de
următoarele noţiuni/fenomene din cadrul ştiinţei despre literatură, şi să ştie ca pe baza exemplelor
paradigmatice să recunoască despre care noţiune/fenomen este vorba: ştiinţa literaturii; trăirea şi
interpretarea textului literar-artistic; literatura populară şi literatura scrisă de autori (cultă); textul
ştiinţific; clasificarea literaturii în poezie şi proză; clasificarea elementară a poeziei şi prozei
populare; genurile literare în literatura cultă – caracteristicile genului liric, epic şi dramatic; speciile
literare ale genurilor: poeziile de dragoste, patriotice, descriptive, umoristice, satirice şi reflexive
(de gândire), poezia lirică, epică, formele prozaice scurte (mitul, legenda, datina, basmul); formele
de bază ale prozei mai lungi: romanul şi nuvela; genul dramatic ( în versuri sau proză); tema;
motivul (de bază/principal, secundar, static, dinamic) şi motivaţia; subiectul, rezumatul; epilogul şi
concluzia; acţiunea dramatică şi etapele sale; ideea, compoziţia; subiectul liric/ eul liric; autorul
naratorul; tipurile de bază ale naraţiunii, tipurile de bază ale naratorilor, rolul/eroul/caracterul;
tipurile generale ale caracterizării; dialogul, monologul, monologul interior; poetica (scriitorului,
epocii); stilul; figurile de stil şi tropii (figurile generale ale sunetului, sintaxei, comparaţia,
metafora, metonimia, alegoria, gradarea, hiperbola, epitetul, simbolul, umorul şi ironia);
terminologia de bază legată de măsura metrică (formele de bază ale strofei, versului şi rimei,
cezura, refrenul, acrostihul, versul liber); ritmul poeziei.
Nivelul mediu
2.LR.2.2.2. Cunoaşte terminologia din teoria literară şi o aplică în interpretarea operelor prevăzute
prin Programa şcolară.
La nivelul mediu această cerinţă este mai complexă, din cauză că se aşteaptă ca elevul să şte
în timpul interpretării textului (1) să denumească corect factorii de integrare de bază în timpul citirii
şi interpetării textelor folosind termenii care aparţin teoriei literaturii care se găseşte în Programa
şcolară obligatorie şi (2) să aplice cunoştinţele generale despre termenul respectiv din teoria
literaturii în timpul analizei textului care aparţine Programei şcoalare obligatorii.
O serie de termeni care sunt trecuţi la nivelul de bază rămân şi la nivelul mediu, cu aceea că
greutatea cerinţelor este marită cu un nivel. Totodată se adaugă următoarele elemente: teoria
literaturii, istoria literaturii şi critica literaturii: structura poeziei lirice (literatura populară/literatura
cultă); speciile/genurile/ tipurile/ formele în literatura populară (clasificările diferite ale poeziei
populare epice, diferitele clasificări ale poeziei populare lirice, diferitele clasificări ale prozei
populare: formele prozaice mai lungi sau mai scurte orale) şi în literatura artistică (elegia, poemul,
balada; romanul realistic şi modern; structura formelor prozaice ( romanul şi nuvela); tehnicile
naraţiei şi tipurile de naratori; structura dramei şi unităţile dramatice; vinovăţia tragică, catharsisul,
antidrama, arhetipul, paralelismul liric, satira, parodia, grotescul, oximoronul, parabola, aluzia,
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eufemismul, paradoxul, absurdul, invocaţia, sinestezia, stilistică şi actualizarea lingvistică (
evidenţierea: ce se spune? cum se spune?); codurile artistice şi convenţia (convenţia formei şi
convenţia conţinutului); necunoscutul, intertextualitatea ( legăturile intertextuale); lumile posibile
etc.
Nivelul avansat
2.LR.3.2.2. Cunoaşte termenii de teorie literară şi îi aplică în analiza operelor literar-artistice şi
literar-ştiinţifice prevăzute prin Programa şcolară şi a altor texte la alegere din afara Programei
şcolare.
Nivelul avansat subînţelege independenţa elevului în aplicarea termenilor teoriei literare şi
recunoaşterea lor în cadrul factorilor de integrare ai interpretărilor textelor literare, şi nu doar a
textelor care aparţin Programei şcolare obligatorii, ci şi în cadrul textelor facultative care sunt alese
independent de către elevi în afara Programei şcolare. Acest nivel nu aduce termeni noi, ci testează
termenii deja existenţi în cadrul cerinţelor care corespund nivelului avansat.
STANDARDUL 3. Privire generală asupra standardului
Cunoaşterea şi întrebuinţarea metodologiilor teoriei literare şi literar-ştiinţifice reprezintă baza
pentru înţelegerea literaturii. Astfel se îmbunătăţeşte nivelul înţelegerii literaturii şi se analizează şi
interpretează textele literare (părţile componente poetice ale textului literar) într-un mod ştiinţific
adecvat, metodologic, se poziţionează corect în cadrul istoriei literaturii, se fac conexiuni sintetice
cu alte discipline umanistice. Folosirea adecvată a metodelor teoretice şi metodologice pentru
înţelegerea literaturii doar adâncesc înţelegerea acesteia şi oferă unelte pentru înţelegerea celorlalte
discipline umanistice.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.3. În interpretarea operelor literare şi ştiinţifice deosebeşte metode şi procedee diverse
(interne şi externe) de analiză.
Elevul cunoaşte procedeele de bază în interpretarea literaturii.
•

Procedeu extern (biografism, istoricism, înţelegerea socială a literaturii).

•

Procedeu intern:

- Formalismul rusesc (tema, motivul, subiectul, personajul/eroul, genurile…);
- Naratologia (instanţele naraţiunii, naraţiunea la persoana a treia/naraţiunea autorului, naraţiunea
la persoana întâi);
- Structuralismul/semiotica (recunoaşte structurile de bază ale textului literar);
- Comparatistica (elevul cunoaşte relaţia comparativă dintre literatura naţională şi universală).
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Nivelul mediu
2.LR.2.2.3. În interpretarea operelor literare şi ştiinţifice deosebeşte metode interne şi externe de
analiză şi le aplică în analiza acestor opere.
Elevul cunoaşte şi întrebuinţează adecvat procedeele de bază în interpretarea literaturii:
• Procedeu extern (biografism, istoricism, înţelegerea socială a literaturii).
• Procedeu intern:
- Formalismul rusesc (tema, motivul, povestea, subiectul, personajul/eroul, genurile…);
- Naratologia (instanţele naraţiunii, naraţiunea la persoana a treia/naraţiunea autorului, naraţiunea
la persoana întâi (monologul interior, fluxul de conştiinţă) punctul de vedere (psihologic, spaţial);
- Structuralismul/semiotica (identitatea lexicului, stratificarea mitologică, arhetipurile) constantele
variabile/invariabile ale operei literare (lexemele în poezie, indicii temporali, forma gramaticală a
cuvintelor, figurile de stil în textele literare, semantica disciplinei…);
- Analiza poetică (elementele de constituire a operei literare (de la naraţiune, structură, formarea
personajelor, structura versului, strofei, poeziei…);
- Ermeneutica/fenomenologia (determinarea ontologică a lumii textului literar (problema timpului,
spaţiului, fiinţei, omului);
- Poststructuralismul: intertextualitatea (identitatea textului având în vedere subtextul sincronic sau
diacronic), dimensiunea narativă şi textele paraliterare, metatextualitatea;
- Comparatistica (comparaţia textelor literare legate de epoci, naţional-universală, factorii sociali şi
biografici ai circumstanţelor autorului şi operelor).
Nivelul avansat
2.LR.3.2.3. În procesul de interpretare a operelor literar-artistice şi literar-ştiinţifice deosebeşte
metode interne şi externe de analiză.
Elevul utilizează corect şi combină diferite metodologii de interpretare a literaturii:
• Abordarea externă sau universul (biografism, istoricism, înţelegerea aspectului social al
literaturii).
• Abordarea internă sau universul:
- formalismul rusesc (temă, motiv, fabulă, subiect, procedeu, personaj/erou, genuri literare...);
- naratologie (instanţe narative (naraţiunea la persoana a treia/ eul narativ, naraţiune la prima
persoană (monolog interior, flux de conştiinţă), focalizarea (zero, internă, externă), punct de vedere
(spaţial-temporal, ideologic, psihologic, frazeologic);
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- structuralism/semiotică (caracteristicile structurale ale operei: semne lingvistice, constante
invariabile/variabile ale opere literare (lexeme în poezie, determinante temporale, forme gramaticale
ale cuvântului, figuri de stil în opera literară, semantica obiectului ...), identitatea lor sincronică şi
diacronică (origine lexicală, straturi mitologice, arhetipuri);
- analiza poetică (forma operei literare, elementele de constituire ale operei literare (de la naraţiune,
structură, caracterizarea personajelor, structura versului, strofa, poezia,...);
- hermeneutică / fenomenologie (determinarea planului simbolic şi ontologic al operei literare
(problema timpului, spaţiului, fiinţei);
- poststructuralismul: intertextualitatea (identitatea textului în ceea ce priveşte subtextul diacronic şi
sincronic), dimensiunea narativă a textelor non-literare, metatextualitatea;
- abordarea comparativă (compararea operelor literare pe epoci, literatura naţională – literatura
universală, împrejurările sociale şi biografice ale autorilor şi operelor, legături intertextuale şi
culturale).
STANDARDUL 4. Privire generală asupra standardului
Recunoaşterea caracteristicilor poetice, lingvistice şi estetice de bază ale textelor literar-artistice
permite interpretarea lor analitică. Evaluarea şi descrierea trăsăturilor structurale ale operei literare,
a complexităţii şi apartenenţei la un gen literar este asociat cu elementele narative şi stilistice din
care este constituită opera, ceea ce asigură recunoaşterea tuturor formelor poetice ale operelor
literare şi modul în care se formează semnificaţia lor. Valoarea estetică a unei opere literare este
înţeleasă în contextul categoriilor estetice, în timp ce literatura stabileşte identitatea lingvistică a sa
prin concepţia că limba este materialul de bază al unei opere literare, şi chiar mai mult, că întreaga
cultură este materialul ei edificator
Nivelul de bază
2.LR.1.2.4. Observă şi argumentează prin exemple trăsăturile poetice, lingvistice, estetice şi
structurale ale operelor literare din Programa şcolară obligatorie.
• Identifică caracteristicile poetice de bază ale operei literare (genurile, caracteristicile genului,
speciile), naraţiunea, descrierea, trăsăturile de caracter ale eroului/personajului, compoziţia literară,
elementele stilistice).
• Identifică caracteristicile structurale şi estetice de bază ale textelor literare (semiotica textului,
invariabilitatea/variabilitatea constantelor unei opere literare, modul de formare a sensurilor,
conţinutul informaţional al textului, criteriile estetice de bază...).
• Recunoaşte că limba este materialul de bază al literaturii şi identifică locul materialului nonartistic (limbajul, stilurile funcţionale ...) în textul artistic.
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Nivelul mediu
2.LR.2.2.4. Observă şi explică trăsăturile poetice, estetice şi structurale ale operelor literar-artistice
şi literar-ştiinţifice prevăzute prin Programa şcolară; apreciază dacă un text literar-ştiinţific
(autobiografie, biografie, memorii, jurnal, scrisoare, note de drum...), este bine structurat şi coerent
şi dacă ideile sunt expuse clar şi precis; observă procedeele stilistice dintr-un text literar-artistic şi
literar-ştiinţific; apreciază măsura în care anumite caracteristici ale textului influenţează asupra
înţelegerii şi analizei textului.
• Ştie să determine trăsăturile poetice ale unei opere literare şi determină locul şi rolul lor în opera
literară (genul literar, caracteristicile genului, speciile), narativitatea şi caracterul descriptiv,
profunzimea psihologică şi plasticitatea caracterelor / eroilor / personajelor, caracterul simbolic al
limbajului, compoziţia literară, intertextualitatea, figurile de stil...).
• Ştie să determine trăsăturile structurale şi estetice ale textelor literare şi stabileşte semnificaţiile şi
valorile lor (semiotica textului, modul de formare a semnificaţiei, conţinutul informaţional al
textului, criteriile estetice de bază...).
• Percepe că limba este materialul de bază al literaturii şi identifică locul materialului non-literar
(limbajul, stilurile funcţionale ...) în textul artistic.
• Percepe că şi alte realizări literare, artistice şi culturale reprezintă material pentru o operă literară
şi analizează modul în care acest material literar este modelat într-o anumită operă literară.
Nivelul avansat
2.LR.3.2.4. Observă şi interpretează trăsăturile poetice, lingvistice, estetice şi structurale ale
operelor literar-artistice şi literar-ştiinţifice din Programa şcolară obligatorie şi din alte texte;
compară procedeele stilistice din textele citite.
• Interpretează trăsăturile poetice ale unei opere literare şi determină locul şi rolul lor în opera
literară (genul, caracteristicile genului, speciei) şi limbajul, narativitatea, caracterul figurilor de stil,
caracterul descriptiv, imaginativ, mimetic, structura, tipizarea, profunzimea psihologică şi
plasticitatea caracterelor / eroilor / personajelor, caracterul simbolic al operei literare, compoziţia,
figurile de stil, intertextualitatea...).
• Interpretează trăsăturile structurale şi estetice ale textelor literare şi determină semnificaţiile şi
valoarea lor (semiotica textului, modelarea semnificaţiei, conţinutul informaţional al textului,
referinţele intertextuale şi extratextuale, criteriile estetice de bază...).
• Înţelege că limba este materialul de bază al literaturii şi identifică locul materialului non-artistic
(limbajul, stilurile funcţionale ...) în textul artistic.
• Înţelege că şi alte realizări literare, artistice şi culturale reprezintă material pentru o operă literară
şi analizează modul în care acest material literar este modelat într-o anumită operă literară.
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STANDARDUL 5. Privire generală asupra standardului
Înţelegerea literaturii ca pe unul dintre multele discursuri sociale. Comparând literatura cu alte
practici discursive, se înţelege tangenţa literaturii cu alte discursuri (narativitate, ficţiune, modelarea
estetică, poetică şi din aspectul genului, ale discursurilor non-literare...), iar aceste cunoştinţe sunt
utilizate în interpretarea operelor literare. Observă şi interpretează asimilarea discursurilor nonliterare în literatură (juridic, istoriografic, psihologic ...) şi astfel înţelege rolul acestora în poetica
operei literare.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.5. Observă particularităţile unui discurs literar şi ştie să-l deosebească de discursul
nonliterar.
• Distinge caracteristicile discursului literar (narativitatea, identitatea estetico-poetică, perceperea
critică a societăţii, ficţiunea ...) în raport cu alte discursuri.
• Percepe discursul literar în raport cu discursul ştiinţific (istorie, psihologie, filozofie, ştiinţe exacte
...), cu discursul administrativ, jurnalistic/mediatic, politic, de investigaţie, al teoriei literare …
• Înţelege că literatura poate încorpora în mod poetic în ea şi în alte discursuri..
• Identifică caracteristicile:
Literatura

Celelalte discursuri

ritmicitate/melodie

lipsă de ritmicitate/melodie

subiectivitate

obiectivitate

expunere nelogică

expunere logică

caracterul figurativ al naraţiunii

„caracterul nefigurativ al naraţiunii”

Nivelul mediu
2.LR.2.2.5. Argumentează elementele de bază ale literaturii ca formă de discurs în raport cu alte
discursuri (de ex. prezenţa/absenţa naratorului, focusul narativ, raportul dintre istoric şi fictiv, etc.).
• Distinge caracteristicile discursului literar (narativitate, identitate estetico-poetică, viziune critică
asupra societăţii, ficţiune ...) în raport cu alte discursuri.
• Discurs literar în raport cu discursul ştiinţific (istorie, psihologie, filozofie, ştiinţe exacte ...), cu
discursul administrativ, jurnalistic/mediatic, politic, de investigaţie, al teoriei literare...
• Descrie sensul şi funcţia altor discurs în discursul literar (face ca opera să fie polivalentă din
aspectul genului şi multistratificată) şi contribuţia lor (poetică, socială) la profunzimea şi lărgirea
viziunii operei literare.
• Compară şi înţelege caracteristicile:
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Literatura

Celelalte discursuri

plasticitate

caracter analitic/raţionalitate

ritmicitate/melodie

lipsă de ritmicitate/melodie

subiectivitate

obiectivitate

expunere nelogică

expunere logică

caracterul figurativ al naraţiunii

„caracterul nefigurativ al naraţiunii”

simularea altor discursuri în operă

moderare în propriul discurs

caracter asociativ

caracter inductiv/deductiv

Nivelul avansat
2.LR.3.2.5. Ştie elementele de bază ale literaturii ca formă de discurs în raport cu ale discursuri (de
ex. prezenţa/absenţa naratorului, focusul narativ, prezenţa dintre istoric şi fictiv etc,) şi le foloseşte
în interpretarea operelor literare.
• Distinge caracteristicile discursului literar (narativitate, identitate estetico-poetică, viziune critică
asupra societăţii, ficţiune ...) în raport cu alte discursuri.
• Discurs literar în raport cu discursul ştiinţific (istorie, psihologie, filozofie, ştiinţe exacte ...), cu
discursul administrativ, jurnalistic/mediatic, politic, de investigaţie, al teoriei literare. . .
• Înţelege că literatura poate incorpora în mod poetic în ea şi în alte discursuri.
• Descrie sensul şi funcţia altor discurs în discursul literar (face ca opera să fie polivalentă din
aspectul genului şi multistratificată) şi contribuţia lor (poetică, socială) la profunzimea şi lărgirea
viziunii operei literare.
• Compară şi înţelege caracteristicile:
Literatura

Celelalte discursuri

plasticitate

caracter analitic/raţionalitate

expresivitate

cauzalitate

ritmicitate/melodie

lipsă de ritmicitate/melodie

subiectivitate

obiectivitate

expunere nelogică

expunere logică

caracterul figurativ al naraţiunii

„caracterul nefigurativ al naraţiunii”

simularea altor discursuri în operă

moderare în propriul discurs

caracter asociativ

caracteri inductiv/deductiv

• Înţelege o analiză critică (limită, adevăr, poetică) a altor discursuri sociale în opera literară.

57

STANDARDUL 6. Privire generală asupra standardului
Acest standard ar trebui să asigure contextualizarea istoric-culturală, istoric-literară, poetică,
estetică, filologică, filosofică a studierii unei anumite opere şi a unui autor, pentru ca factorii
primari şi secundari ai analizei să fie mai bine înţeleşi şi mai uşor de stăpânit în cadrul cerinţelor
care sunt date prin acesta.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.6. Precizează trăsăturile literar-istorice, poetice şi stilistice de bază ale operelor literare
dintr-o epocă, mişcare sau curent literar din istoria literaturii române sau universale şi face legătura
cu operele şi scriitorii din Programa şcolară obligatorie.
Elevul trebuie să cunoască perioadele istorice şi literare de bază în dezvoltarea mişcărilor literare în
contextul literaturii universale şi literaturii române şi să ştie să contextualizeze autorul şi opera sa în
mişcarea literar-istorică şi stilistica literară precizând caracteristicile ei de bază şi reprezentative.
Nivelul mediu
2.LR.2.2.6. În analiza textelor literar-artistice şi literar-ştiinţifice prevăzute prin Programa şcolară
aplică cunoştinţele despre caracteristicile literar-istorice şi poetice de bază ale epocii, mişcării sau
curentului literar din literatura română sau universală.
Elementele structurii tematice şi compoziţionale ale operei, lumea sa ideatică şi mesajele sunt puse
de elev în legătură (compară, percepe, determină, interpretează ...) în contextul apartenenţei operei
sau autorului său la o anumită perioadă istorică şi literară sau mişcare stilistică.
Nivelul avansat
2.LR.3.2.6. În analiza textelor literar-artistice şi literar-ştiinţifice aplică cunoştinţele despre
caracteristicile literar-istorice şi poetice de bază ale epocii, mişcării sau curentului literar din
literatura română sau universală.
Elevul ia în considerare bogăţia mişcărilor, curentelor şi şcolilor stilistice atunci când interpretează
o anumită operă. Înţelege raportul dintre conceperea mai largă şi mai restrânsă a noţiunii de
literatură, precum şi motivele filozofice, culturale şi istorice, filologice şi altele în determinarea
epocilor şi genurilor literare. Face diferenţa dintre periodizarea limitată a curentelor şi
epocilor/perioadelor literare din literatura română şi universală, cum ar fi, de exemplu, barocul,
clasicismul, sentimentalismul, preromantismul, romantismul, realismul, simbolismul, modernismul,
avangarda, expresionismul, postmodernismul ... şi acea periodizare care ia în considerare alte
aspecte - filozofice (iluminarea), filologice şi aşa mai departe.
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STANDARDUL 7. Privire generală asupra standardului
Înţelegerea problemelor de bază prezentate în opera literară: individuale (psihologice), sociale
(locul individului în societate), istorice şi altele. Sesizează că literatura deschide problema
destinului şi locului omului în lume, sincronic şi diacronic, că deschide întrebări cu privire la relaţia
dintre individ şi societate, dorinţele personale şi legile generale, dilemele morale, conceperea vieţii,
tragismul existenţei umane, oferind o viziune asupra lumii, specifică pentru literatură. Argumetează
cu ajutorul textul primar dimensiunile problemei din text, din experienţa personală, din alte opere
literare, de artă, cultură etc.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.7. Analizează momente specifice din conţinutul şi stilul operei literare şi le argumentează
prin exemple din text.
• Alege (cu ajutorul profesorului) o problema principală din opera literară.
• Argumentează înţelegerea problemei din textul primar al operelor literare (raportul dintre eroi,
raportul erou - societate, structura eului liric, circumstanţa istorică, economică ...), menţionează
părţi ale operelor literare relevante pentru înţelegerea problemei.
Nivelul mediu
2.LR.2.2.7. Observă şi analizează momente din opera literară şi ştie să argumenteze cu exemple din
text.
• În mod independent recunoaşte problemele pe care le iniţiază opera literară.
• Argumentează înţelegerea problemei din textul primar al operelor literare (raportul dintre eroi,
raportul erou - societate, structura eului liric, circumstanţa istorică, economică ...), menţionează
părţi ale operelor literare relevante pentru înţelegerea problemei.
Nivelul avansat
2.LR.3.2.7. Observă şi analizează individual momente specifice din conţinutul şi stilul operei
literare şi argumentează prin exemple din text şi din contextul literar-filologic.
• În mod independent recunoaşte problemele pe care le iniţiază opera literară.
• Argumentează înţelegerea problemei din textul primar ale operelor literare (raportul dintre eroi,
raportul erou - societate, structura eului liric, circumstanţa istorică, economică ...), menţionând părţi
ale operelor literare relevante pentru înţelegerea problemei, dar şi pe baza contextului literar-istoric
(comparativ, intertextual, diacronic).
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STANDARDUL 8. Privire generală asupra standardului
Prin acest standard se examinează modurile şi succesul utilizării de către elev a literaturii de
specialitate auxiliară în contextul însuşirii materiei prevăzute prin programa şcolară la această
disciplină.
Nivelul de bază
2.LR.1.2.8. Foloseşte literatura de specialitate auxialiară (literar-istorică, critică, teoretică) şi face
legătura cu operele literare din Programa şcolară obligatorie.
Aspectele aplicării acestui standard la nivelul de bază sunt: (1) evidenţierea informaţiilor cheie; (2)
aplicarea strategiilor de citire de bază; (3) utilizarea conţinutului din literatura de specialitate
auxiliară pentru o însuşire mai uşoară a unităţii metodice.
Nivelul mediu
2.LR.2.2.8. Foloseşte activ literatura de specialitate recomandată şi auxialiară (literar-istorică,
critică, teoretică) în analiza operelor literar-artistice şi literar-ştiinţifice din Programa şcolară.
Aspectele acestui standard la nivelul mediu sunt: (1) sesizarea importanţei literaturii de specialitate
auxiliare în colectarea informaţiilor care pot fi transpuse în alte situaţii legate de rezolvarea unei
anumite probleme; (2) stabilirea şi cultivarea obiceiului de a folosi enciclopedii, lexicoane,
dicţionare; (3) aplicarea activă şi independentă a cunoştinţelor dobândite din literatura de
specialitate auxiliară în interpretarea operelor din programa şcolară.
Nivelul avansat
2.LR.3.2.8. În analiza operelor literare foloseşte literatura de specialitate (literar-istorică, critică,
teoretică) auxialiară recomandată şi aleasă independent.
Toate aspectele menţionate până acum ale acestui standardului se aplică la acest nivel, pe lângă: (1)
ridicarea gradului de complexitate şi lungime a textului care este interpretat, dar şi a literaturii de
specialitate auxiliare care este utilizată în interpretarea lui; (2), insistarea asupra utilizării critice a
literaturii de specialitate auxiliare şi (3) utilizarea atât a literaturii de specialitate auxiliare
recomandate, cât şi a celei selectate în mod independent, pentru înţelegerea cât mai calitativă şi mai
completă a unor teme din programa instructivă, sau pentru a efectua sarcini în legătură cu
înţelegerea şi interpretarea operei literare.
STANDARDUL 9. Privire generală asupra standardului
Formarea deprinderilor de citire, înţelegerea rolului citirii în interpretarea operei literare. Studiul
comparativ al literaturii naţionale, precum şi înţelegerea modului de constituire a operei literară prin
citire - poziţionează opera literară în lanţul receptivităţii. În acelaşi timp, cititul completează
experienţa personală, cititul ca interpretare este doar o formă de edificare a identităţii lingvistice
(înţelegerea lingvistică/ semiotică a modelării lumii), literare (locul literaturii în formarea identităţii
umane), culturare (literatura, ca parte din domeniile artistic şi cultural), naţional (locul literaturii în
cadrul culturii şi istoriei naţionale) şi general-umane (locul literaturii în edificarea unei societăţi
umane şi (multi)culturale).
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Nivelul de bază
2.LR.1.2.9. Pornind de la literatura română şi universală, îşi formează deprinderi de citire şi însuşire
a cunoştinţelor; percepe rolul citirii şi interpretării operei literare în formarea identităţii lingvistice,
literare, culturale şi naţionale.
• Consideră opera literară o creaţie estetică şi un document cultural-istoric
(mărturie a unor vremuri, a unei perioade istorice şi a evenimentelor sociale).
• Înţelege locul rolul şi citirii literaturii la formarea identităţii personale culturale (naţionale,
sociale).
• Recunoaşte că literatura oferă o viziune diferită asupra societăţii, istoriei, caracterului antropologic
al omului.
• Înţelege critica literară a societăţii în favoarea umanităţii generale.
• Recunoaşte caracteristicile sociale şi culturale şi cele mai importante schimbări istorico-sociale ale
diferitelor epoci şi răspunsul literaturii la acestea.
• Cunoaşte cele mai importante realizări culturale şi opere de artă naţionale şi internaţionale.
Nivelul mediu
2.LR.2.2.9. Pe baza literaturii române şi universale, îşi formează deprinderi de citire, dezvoltă
capacităţi şi însuşeşte cunoştinţe necesare pentru interpretarea şi valorificarea operelor literarartistice şi literar-ştiinţifice şi pentru formarea identităţii lingvistice, literare, culturale şi naţionale,
are format gustul estetic propriu unui om elevat şi instruit.
• Consideră opera literară o creaţie estetică şi un document cultural-istoric (mărturie a unor vremuri,
a unei perioade istorice şi a realizărilor / evenimentelor culturale şi sociale).
• Înţelege şi interpretează rolul şi locul citirii şi interpretării literaturii în formarea identităţii
personale culturale (naţionale, sociale).
• Înţelege că literatura oferă o viziune diferită asupra societăţii, istoriei, caracterului antropologic al
omului.
• Înţelege critica literareă a societăţii şi acţiunea critică a literaturii asupra societăţii
(instituţii, idei politice, stereotipuri sociale) în favoarea umanităţii generale.
• Sesizează caracteristicile sociale şi culturale şi cele mai importante schimbări istorico-sociale ale
diferitelor epoci şi răspunsul literaturii la acestea.
• Înţelege dezvoltarea şi istoria limbii (române) şi modul în care literatura este legată de ea.
• Cunoaşte cele mai importante realizări culturale naţionale şi internaţionale şi opere de artă ale
diferitelor epoci şi le compară cu operele literare.
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Nivelul avansat
2.LR.3.2.9. Pe baza textelor din literatura română şi universală (prevăzute prin Programă sau la
libera alegere), îşi extinde deprinderile de citire a operelor literare, aplică strategia citirii în
conformitate cu speciile operelor literare şi cu scopul citirii (trăire estetică, cercetare, creativitate);
cultivă identitatea lingvistică, literară, culturală şi naţională.
• Abordează analitic opera literară ca pe o creaţie estetică şi document cultural-istoric (mărturie a
unor vremuri, a unei perioade istorice, a unor realizări / evenimente sociale şi culturale, poziţia în
literatura şi cultura societăţii unei epoci).
• Dezvoltă experienţa de citire ca o contribuţie a interpretării literaturii la formarea unei identităţi
culturale (naţionale, sociale) personale.
• Analizează faptul că literatura oferă o viziune diferită asupra societăţii, istoriei, caracterului
antropologic al omului.
• Înţelege criticile literare ale societăţii şi acţiunea critică a literaturii asupra societăţii
(instituţii, idei politice, stereotipuri sociale) în favoarea umanităţii generale.
• Interpretează caracteristicile sociale şi culturale şi cele mai importante schimbări istorico-sociale
ale diferitelor epoci şi răspunsul literaturii la acestea, precum şi locul şi rolul literaturii în societate.
• Urmăreşte dezvoltarea şi istoria limbii (române) şi modul în care literatura este legată de ea.
Interpretează arhaismele, cuvintele dialectale, istoricismele, neologismele, cuvintele de jargon şi
înţelege rolul lor culturologic şi poetic.
• Cunoaşte cele mai importante realizări culturale naţionale şi internaţionale şi opere de artă ale
diferitelor epoci şi interpretează legătura culturologică ci operele literare.
Notă: Modul adecvat de evaluare a realizării standardului 2LR.1.2.9., 2LR.2.2.9. şi 2LR.3.2.9. ar fi
un interviu sau un chestionar; la 2LR.3.2.9. ar fi un interviu sau un chestionar.
2.4. Aplicarea standardelor instructive în procesul de predare - planificarea, realizarea predării şi
evaluarea realizărilor elevilor
Planificarea şi realizarea standardelor realizărilor elevilor este necesar să se conformeze cu
conţinutul programelor şcolare (pentru liceele filologice, licee cu profil general, cu profil social şi
de ştiinţe, şcoli medii cu patru şi trei ani), precum şi cu manualele destinate însuşirii materiei la
limba şi literatura română.
Primul pas în acest efort va fi o reformă complexă a programului pentru şcolile medii, după care va
fi posibilă o planificare adecvată a realizării conţinuturilor la o disciplină la nivel anual şi lunar.
În acest sens, este important să se aibă în vedere următoarele: cu prilejul planificării este de dorit să
se facă legătura dintre conţinuturile disciplinei: Limba, Literatura şi Cultura exprimării ori de câte
ori este posibil, cu abordare analitic-sintetică, comparativă şi de soluţionare a problemelor, care să
stimuleze la elevi activitatea conştientă şi creativitatea, originalitatea şi gândire critică. O astfel de
organizare a învăţării contribuie la realizarea principiilor activităţilor conştiente ale elevilor, la
unitatea teoriei şi practicii şi la raţionalizare şi economisire. Pe lângă principiul implementării
instruirii şi educaţiei, care indică funcţionarea continuă a procesului de învăţământ pe bazele
profesiei şi subliniază dezvoltarea morală a personalităţii elevului, se valorifică şi componentele
estetice şi etice ale disciplinei Limba şi literatura română.
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Pentru ca instruirea să fie considerată de cercetare şi creaţie, este necesar să se respecte principiul
individualizării şi diferenţierii care pune în centrul atenţiei pe fiecare elev aparte şi capacităţile sale
(într-unul din nivelurile prevăzute ale realizării elevilor). Aceasta înseamnă că un elev nu trebuie să
aibă aceleaşi capacităţi, cunoştinţe şi abilităţi la toate cele trei domenii ale disciplinei (Limba,
Literatura şi Cultura exprimării), dar prin unirea funcţională a conţinuturilor celor trei domenii ale
disciplinei, elevul va fi stimulat să înţeleagă cât mai bine şi mai productiv şi să aplice toată materia
învăţată.
Atunci când se planifică, descrierile prevăzute ale realizărilor elevilor pot fi detaliat legate de
temele din istorie, limbă, lingvistică, gramatică şi lexic, stilistică, istorie literară, teoria literară şi
critică literară, dar în primul rând de lectura şcolară (obligatorie, opţională, suplimentară, facultativă
) şi literatura de specialitate auxiliară. Pe lângă încurajarea dezvoltării competenţei elevilor în
exprimarea orală şi scrisă, profesorul va lua în considerare competenţele interdisciplinare şi va
corela planificarea conţinuturilor de limbă şi literatură română cu conţinutul altor discipline, ori de
câte ori este util..
Cu prilejul planificării, unul şi acelaşi standard (sau o parte a acestuia) va fi activat de mai multe ori
în timpul anului şcolar, de fiecare dată cu o unitate metodică diferită. Un astfel de procedeu asigură
atingerea nivelurilor tot mai ridicate ale realizării individuale ale elevilor, iar cunoştinţele,
aptitudinile şi abilităţile elevilor se percep în mod constant din mai multe unghiuri, se stabilesc,
extind şi sistematizează într-un ritm accelerat.
Analiza activităţii profesorilor de limba română în şcolile elementare lasă impresia că profesorilor
le-a fost impusă obligaţia distribuirii mecanice a descrierii realizărilor elevilor la unităţile metodice
a căror realizare este planificată de principiul tematic, astfel încât acestea sunt transferate din
documentul principal în planurile de lecţie pentru anumite ore. Deşi consilierii şcolari probabil cer
astfel de sciere a documentelor, ar fi fost mai sigur dacă s-ar fi stabilit care standarde (şi la ce nivel)
să fie „mai active” în timpul unei anumite perioade de instruire (lună, trimestru, semestru), în raport
cu celelalte. Se pare că nu este posibil ca în timpul însuşirii, consolidării şi sistematizării
cunoştinţelor elevilor să se evidenţieze în mod clar care realizări ale elevilor se ating paralel cu
munca la abordarea unei unităţi didactice aparte, deoarece acestea acţionează în comun, la aceste
realizări se tinde să se ajungă prin faptul că temele, problemele, elementele programei se observă
din mai multe unghiuri, iar realizarea lor reprezintă un proces care respectă principiul dobândirii
treptate şi sistematice a cunoştinţelor şi a durabilităţii cunoştinţelor şi abilităţilor.
2.2.3. Exemple de exerciţii
În acest capitol sunt date modelele exerciţiilor pentru ilustrarea anumitor standarde în domeniul
Literaturii. Este necesar ca elevul să aibă dezvoltată abilitatea citirii cu înţelegere pentru rezolvarea
exrciţiilor.
Exerciţiile din domeniul Literaturii sunt date conform unor principii. Principal este că un grup de
exerciţii urmăresc textul iniţial – indiferent dacă sunt sau nu de la acelaşi nivel. Alt principiu trebuie
să respecte împărţirea exerciţiilor după accesul lor în învăţare. – de aci sunt împărţite după
complexitate, de la simplu la complex, de la nivelul de bază la cel avansat.

63

Exerciţiul nr. 1
2.LR.1.2.1.

Nivelul
de bază

Citiţi fragmentul dat şi răspundeţi cerinţelor:

...„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească
din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau
mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a
merge copăcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a
mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi
acum inima de bucurie!”…
I
Cine este autorul fragmentului? Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.

a)

Autorul fragmentului este Ioan Slavici.

b)

Autorul fragmentului este Ion Creangă.

c)

Autorul fragmentului este Mihai Eminescu.

II
Scrie pe linie titlul operei.
Titlul operei este _____________________________________ .

Soluţia
I - b) Autorul fragmentului este Ion Creangă
II – Tilul operei este Amintiri din copilărie.
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Exerciţiul 2
2.LR1.2.2.

Nivelul
de bază

Citiţi atent fragmentul din nuvela La hanul lui Mânjoală, de Ion Luca Caragiale.
„Un sfert de ceas până la hanul lui Mânjoală ... de-acolea, până-n Popeştii-de-sus, o poştie:
în buiestru potrivit, un ceas şi jumătate... Buiestraşu-i bun... dacă-i dau grăunţe la han şi-l
odihnesc trei sferturi de ceas... merge. Care va să zică, un sfert şi cu trei, un ceas, şi până-n
Popeşti unul şi jumătate, fac două şi jumătate... Acu sunt şapte trecute: ăl mai târziu până la
zece, sunt la pocovnicu Iordache... Am cam întârziat... trebuia să plec mai devreme... dar în
sfârşit!... de aşteptat, mă aşteaptă... Aşa socotind în gând, am şi văzut de departe, ca la o
bătaie bună de puşcă, lumină multă la hanul lui Mânjoală, adică aşa-i rămăsese numele;
acum era hanul Mânjoloaii - omul murise de vreo cinci ani... Zdravănă femeie! ce a făcut, ce
a dres, de unde era cât p-aci să le vânză hanul când trăia bărbatu-său, acum s-a plătit de
datorii, a dres acaretul, a mai ridicat un grajd de piatră, şi încă spun toţi că trebuie să aibă şi
parale bune. Unii o bănuiesc că o fi găsit vreo comoară... alţii, că umblă cu farmece. Odată
au vrut s-o calce tâlharii... S-au apucat să-i spargă uşa. Unul dintre ei, ăl mai voinic, un om
cât un taur, a ridicat toporul şi când a tras cu sete, a picat jos. L-au ridicat repede! era mort...
Frate-său a dat să vorbească, dar n-a putut - amuţise. Erau patru inşi. L-au pus pe mort în
spinarea lui frate-său, şi ceilalţi doi l-au apucat de picioare, să-l îngroape undeva departe.
Când să iasă din curtea hanului, Mânjoloaia începu să strige pe fereastră: hoţii! şi-n faţă-le,
iacă zapciul cu mai mulţi inşi şi cu patru dorobanţi călări. Strigă pomojnicul: "Cine-i?" Hoţii
cei doi fugi care-ncotro! rămâne mutul cu frate-său mort în cârcă. Acu, ce te faci la
cercetare? Toată lumea ştia că mutul vorbeşte; cui putea să-i treacă prin cap că mutul nu se
preface? L-au bătut până l-au smintit, ca să-i vie glasul la loc - degeaba. De atunci li s-a tăiat
pofta flăcăilor să mai calce hanul...
Până să-mi treacă toate astea prin minte, am sosit. O sumă de cară poposesc în curtea
hanului; unele duc la vale cherestea, altele porumb la deal. E o seară aspră de toamnă.
Chirigiii se-ncălzesc pe lângă focuri... de aceea se vedea atâta lumină de departe. Un argat
îmi ia calul în primire să-i dea grăunţe la grajd. Intru în cârciumă, unde fac refenea oameni
mulţi, pe când doi ţigani somnoroşi, unul cu lăuta şi altul cu cobza, ţârlâie într-un colţ
olteneşte. Mi-e foame şi frig - m-a răzbit umezeala.“ ...
La hanul lui Mânjoală, de Ion Luca Caragiale
Modurile de expunere care apar în acest fragment sunt:
a)
dialogul
b)
naraţiunea
c)
descrierea
d)
monologul
Încercuieşte literele din faţa răspunsurilor corecte.
Soluţia
b) şi d)
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Exerciţiul 3
2.LR.2.2.1.

Nivelul
de bază

Citiţi atent fragmentul din nuvela La hanul lui Mânjoală, de Ion Luca Caragiale.

... „Aşa socotind în gând, am şi văzut de departe, ca la o bătaie bună de puşcă, lumină multă
la hanul lui Mânjoală, adică aşa-i rămăsese numele; acum era hanul Mânjoloaii - omul
murise de vreo cinci ani... Zdravănă femeie! ce a făcut, ce a dres, de unde era cât p-aci să le
vânză hanul când trăia bărbatu-său, acum s-a plătit de datorii, a dres acaretul, a mai ridicat
un grajd de piatră, şi încă spun toţi că trebuie să aibă şi parale bune. Unii o bănuiesc că o fi
găsit vreo comoară... alţii, că umblă cu farmece. Odată au vrut s-o calce tâlharii... S-au
apucat să-i spargă uşa. Unul dintre ei, ăl mai voinic, un om cât un taur, a ridicat toporul şi
când a tras cu sete, a picat jos. L-au ridicat repede! era mort“...
La hanul lui Mânjoală, de Ion Luca Caragiale
Care sunt mijloacele de caracterizare ale soţiei lui Mânjoală din acest fragment?

a)
caracterizare directă (personajul vorbeşte despre sine sau povestitorul o
caracterizează.)
b)

caracterizare indirectă (din faptele personajului.)

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Soluţia
a)
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Exerciţiul 4
2.LR.3.2.2.

Nivelul
de bază

Poezia Copacul de Ion Barbu este poezie cu formă fixă:
COPACUL
de Ion Barbu
Hipnotizat de-adânca şi limpedea lumină
A bolţilor destinse deasupra lui, ar vrea
Să sfârăme zenitul şi-nebunit să bea,
Prin mii de crengi crispate, licoarea opalină,
Nici vălurile nopţii, nici umeda perdea
De nouri, nu-i goneşte imaginea senină:
De-un strălucit albastru viziunea lui e plină
Oricât de multe neguri în juru-i vor cădea...
Dar, când augusta toamnă din nou îl înfăşoară
În tonuri de crepuscul, când toamna prinde iară
Sub casca lui de frunze, un rol îmbelşugat,
Atunci, intrând în simpla, obşteasca armonie,
Cu tot ce-l limitează şi-l leagă, împăcat,
În toamna lui, copacul se-nclină către glie.
Poezia este:
e)

sonet

f)

rondel

g)

gazel

h)

glosă

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect:
Soluţia
a)
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Exerciţiul 5
2.LR.3.2.4.

Nivelul
de bază

Scrie DA, în dreptul afirmaţiei adevărate, sau NU, în dreptul afirmaţiei false.
Poezia Copacul de Ion Barbu are următoarele caracteristici:

Are două catrene
Are două terţete (terţine)
Are rima
Are monorima
Are personificarea
Soluţia

Are două catrene

DA

Are două terţete (terţine)

DA

Are rima

DA

Are monorima

NU

Are personificarea

DA
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Exerciţiul 6
2.LR.1.2.3.

Nivelul
de bază
Citiţi următoarele strofe din poezia Santa Maria della Salute, de Laza Kostić. Fiţi atenţi la
versurile subliniate, apoi răspundeţi cerinţelor de mai jos.
Santa Maria della Salute
de Laza Kostić
…
Şi zâna, ca din pământ, îmi apăru în faţă,
Mai clar văzul meu n-o văzuse vreodată;
Din beznă răsări, minune întruchipată,
Cum în zorii zilei cântecul de biruinţă;
Rănile mi le tămădui îndată,
Dar, o altă rană se deschise, grea:
Ce-I de făcut cu-atâta placer acută.
Santa Maria della, Salute.
…
Şi ce-aş face cu-atâtea frumuseţi?
Cu atâtea comori şi-atâta bogăţie?
Împovărat de greul unei preatrecute vieţi,
Fructul de aur să-mi fie dat chiar mie?
Ah, dulce fruct tantalic, odinioară,
Mireasma ta de ce n-a fost să fie?
Ci iartă rătăcirile mele trecute,
Santa Maria della, Salute.
…
Traducere din limba sârbă de Ioan Flora
În prima şi a doua strofă sunt subliniate câteva versuri. Pe linie, lângă fiecare analiză a
versurilor sublinate, scrie dacă este vorba de trăirea universului intern sau de trăirea
universului extern.
Analiza primei strofe: Pentru eul liric fata prezintă lumină. Prin procedeul contrastiv luminăbeznă este demonstrată frumuseţea. Universul (abordarea) _________________ .
Analiza strofei a doua: Fructul de aur în versuri o redă pe Lenka Dunđerski, fata îndrăgostită
de Laza Kostić. Ea fiind cu treizeci de ani mai tânără, diferenţa de vârstă a fost un
impediment în calea fericirii. Universul (abordarea) _______________ .
Soluţia
Analiza primei strofe: Universul (abordarea) intern.
Analiza strofei a doua: Universul (abordarea) extern.
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Exerciţiul 7

2.LR.1.2.4.

Nivelul
de bază
Citiţi cu atenţie fragmentele de mai jos din operele scrise de Ivo Andrić, în care sunt
descrise podurile. Încercuiţi litera din faţa propoziţiei care exprimă arta poetică a
scriitorului.
„Dintre toate câte le înalţă şi le zideşte omul în pornirea-i vitală, nimic nu este mai bun şi
mai vrednic în ochii mei decât podurile. Ele sunt mai importante decât casele, mai sfinte,
fiind mai obşteşti decât templele. Ale tuturor, deopotrivă cu toată lumea, folositoare, durate
întotdeauna cu chibzuinţă, în locul unde se întretaie cele mai multe trebuinţe ale oamenilor,
mai trainice decât alte construcţii şi fără să slujească unor scopuri rele sau ascunse.
Marile poduri de piatră sunt martore ale unor vremuri apuse, când oamenii trăiau, gândeau şi
construiau altfel: sure ori pârguite de vânt şi de soare, adesea cu muchiile muşcate de vreme,
dezvăluind ierburi, firave sau abia încolţite în îmbinările şi crăpăturile lor nedesluşite, unde
păsările îşi fac cuiburi. Podurile zvelte de oţel, încordate ca o fibră între un mal şi celălalt,
care vibrează îndelung în urma fiecărui tren; acestea parcă tot îşi mai aşteaptă o ultimă
formă, desăvârşirea, frumuseţea liniei lor urmând să se dezvăluie abia nepoţilor noştri.
Podurile de buşteni de la intrarea târgurilor bosniace, care răsună şi saltă sub copitele cailor
ca nişte scândurele de xilofon. Şi, la urmă, acele podeţe de munte, mici de tot, de fapt, o
singură bârnă ceva mai groasă sau două trunchiuri prinse unul de altul şi aruncate peste
vreun pârâu, care altfel ar fi de netrecut“. …
fragment din Podurile, de Ivo Andrić
„La drept vorbind, când se spune «leagă» e tot atât de adevărat ca şi atunci când se spune:
soarele răsare dimineaţa pentru ca noi, oamenii să putem desluşi ce-i în jurul nostru şi să ne
putem vedea de treburi, iar seara apune ca să putem dormi şi să ne putem odihi după truda
zilei. Fiindcă podul ăsta uriaş, tăiat din piatră, construcţie preţioasă şi de o rară frumuseţe
cum n-au nici oraşele cu mult mai bogate şi mai pline de viaţă (…), podul ăsta e singura
trecere permanentă şi sigură pe tot cursul mijlociu şi superior al Drinei, fiind nodul absolut
necesar pe drumul care leagă Bosnia cu Serbia, şi prin Serbia, mai departe, cu toate celelalte
meleaguri ale împărăţiei turceşti, până la Stambul.”(p.6)
…
„Podul e lung cam de vreo două sute cincizeci de paşi şi lat de vreo zece paşi:la mijloc însă
e lărgit prin două terase absolut egale, câte una de fiecare parte a drumului carosabil,
atingând astfel o lărgime dublă. Părţii acesteia a podului i se zice «kapia», adică «poarta».
Aici, pe marele pilon central care se lărgeşte spre vârf, sunt ridicate, de ambele părţi, ziduri
de sprijin, în aşa fel încât pe pilonul acesta, la dreapta şi la stânga drumului carosabil, se
reazemă cele două terase, înălţându-se armonioase şi semeţe deasupra vidului, peste apa
verde şi tumultuoasă.”(p.7)
fragmente din E un pod pe Drina , de Ivo Andrić
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a)
Scriitorul este încântat cu podurile pentru că au o construcţie solidă, sunt mari şi de o
frumuseţe rară.
b)
Scriitorul este încântat cu podurile pentru că ele fac legătura dintre maluri şi folosesc
la trecea apei pe sub ele.
c)
Scriitorul este încântat cu podurile pentru că sunt din ţara lui.
d)
Scriitorul este încântat cu podurile pentru ceva ce este invizibil, dar ceea ce ele
reprezintă şi simbolizează.
Soluţia
d.
Scriitorul este încântat cu podurile pentru ceva ce este invizibil, dar ceea ce ele
reprezintă şi simbolizează.

Exerciţiul 8
2.LR.2.2.1.

Nivelul
de bază
În nuvela Podurile, Ivo Andrić nu vorbeşte doar de poduri. Din fragmentul dat observăm
legătura dintre frumuseţe şi efemeritate.
„Podurile zvelte de oţel, încordate ca o fibră între un mal şi celălalt, care vibrează îndelung
în urma fiecărui tren; acestea parcă tot îşi mai aşteaptă o ultimă formă, desăvârşirea,
frumuseţea liniei lor urmând să se dezvăluie abia nepoţilor noştri.”
Încercuiţi afirmaţia care demonstrează că frumuseţea poate fi eternă.
a)

Odată cu trecere timpului, trece şi frumuseţea.

b)

Frumuseţea nu depinde de vârsta celui care o priveşte.

c)

Frumuseţea nu depinde de timp.

d)

Cu trecerea timpului, frumuseţea iese în evidenţă.

Soluţia
d. Cu trecerea timpului, frumuseţea iese în evidenţă (urmaşilor noştri).
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Exerciţiul 9
2.LR.2.2.2.

Nivelul
de bază
Pe linia de lângă afirmaţie scrie DA, doar dacă fragmentul din E un pod pe Drina, de Ivo
Andrić, simbolizează:
„Oamenii se împăcară şi cu păstrarea curăţeniei, chiar când nu-i născută din nevoile şi din
deprinderile lor, cu singura condiţie, fireşte, să nu fie ei nevoiţi s-o facă.”(pag. 195)
a)
Influenţa impusă de orânduire pentru schimbarea mentalităţii localnicilor.
__________
b)

Iniţiativa localnicilor pentru păstrarea curăţeniei. ________

Soluţia
a)

Influenţa apuseană pentru schimbarea mentalităţii localnicilor. DA.

Atenţie: Se recunoaşte doar în cazul în care au dat doar un răspuns (DA).
Exerciţiul 10
Nivelul
de bază
Pe linia din faţa cuvântului dat, scrie dacă cuvântul subliniat în textul explcativ, aparţine
textului literar artistic sau nonliterar.
2.LR.1.2.5.

1.
______________________________ ciorbagiu, ciorbagii, s. m. (Învechit şi
arhaizant) Ofiţer de ieniceri, comandant al unui regiment de ieniceri. La porunca lui HuseinAga, mare ciorbagiu al oştenilor Porţii, ortalele de ieniceri se strînseră... în jurul cazanelor.
SADOVEANU, O. VII 16.
2.
______________________________ alivancă, alivenci, s. f. (Mold. Şi Bucov., de
obicei la pl.) Turtă făcută din mălai amestecat cu lapte bătut şi brânză şi coaptă în cuptor.
Făcând mama un cuptior zdravăn de alivenci şi plăcinte cu poalele-n briu şi pârpălind nişte
pui tineri la frigare şi apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic cheamă pe mătuşa
Măriuca lui moş Andrei la noi. CREANGĂ, A. 60. Caimac, gugoaşe, alivenci... se îngropau
în stomahul lui. NEGRUZZI, S. I 286.
3.
______________________________ ciorbă f. zeamă gătită cu bucăţele de carne; fig.
ciorbă lungă, vorbire ce nu se mai sfârşeşte. [Turc. ČORBÀ]. Ca să fie ciorbă ţărănească
trebuie neapărat carne proaspătă de porc, dacă se poate costiţe, deoarece iese cel mai
gustos. Borşul, dacă găsiţi un borş făcut în casă ar fi excelent. Şi mai bine pentru
gospodinele care prepară acest deliciu în casă. Borşul este foarte sănătos şi hrănitor.
Soluţia
1.
text literar artistic
2.

text literar artistic

3.

text nonliterar
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Exerciţiul 11
2.LR.1.2.5.

Nivelul de
bază
Leagă autorii şi operele lor din stânga, cu epocile literare căror aparţin, scriind numărul
corespunzător pe linia din faţa autorului.
__________ Honore de Balzac, Moş Goriot

1. Realism

__________ Mihai Eminescu, Floare albastră

2. Modernism

__________ Charles Baudelaire, Albatrosul

3. Romantism

Soluţia
1 Honore de Balzac, Moş Goriot
3 Mihai Eminescu, Floare albastră
2 Charles Baudelaire, Albatrosul

Exerciţiul 12
2.LR.1.2.5.

Nivelul
bază

de

Sunt date momentele subiectului în Dl-Goe, de I.L.Caragiale.
Scrie E, în faţa momentelor subiectului dacă este vorba de expoziţiune, sau I, dacă este vorba de
intrigă.
1.

_____ Goe şi familia sa aşteaptă sosirea trenului spre Bucureşti.

Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa i-au promis lui Goe
să-l ducă la Bucureşti de 10 mai.
Familia aşteaptă sosirea trenului pe peronul din “urbea x”.
Are loc o discuţie filologică între membrii familiei vizând forma corectă a cuvântului “marinar”.
2.

_____ Sosind trenul, întreaga familie urcă în el.

Trenul soseşte şi cei patru pasageri urcă în vagon.
Cele trei dame intră în compartiment, dar Goe rămâne pe coridor cu “bărbaţii”.
Soluţia
1.
E
2.
I
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Exerciţiul 13
2.LR.1.2.8.

Nivelul
mediu

În Manualul de literatură pentru anul întâi de liceu sunt trecute următoarele versuri:
Foaie verde de pe piatră,
Doru-mi s-au făcut săgeată
Şi unde mă duc, mă caută.
Mă caută şi mă găseşte
Şi amar mă chinuieşte.

Din Ce-am în inimă şi-n gând, Folclor din Banat

Aceste versuri aparţin:
1.

Liricii de ritual;

2.

Liricii populare;

3.

Liricii culte;

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
Soluţia
2) Liricii populare
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Exerciţiul 14
2.LR.3.2.8.

Nivelul
mediu

Sunt date fragmentele:

„Ceea ce pare nou şi fără asemănare în epoca începuturilor lui este analiza psihologică pe care
Slavici o practică întrun limbaj abstract.[…] povestitorul vede oamenii lui din lăuntru, în sentimentele sau în crizele lor
morale.”
(Tudor Vianu)

„Sămădăul Lică este un hoţ şi un ucigaş, acoperit de persoane tari, interesate să aibă un om cu
experienţă. Cârciumarul Ghiţă se aşază îndrumul porcarilor, unde se câştigă bani mulţi şi se pune la
mijloc, întreordinea juridical a satului şi legislaţia mutuală a hoţilor. Drama lui complexăeste
analizată magistral.”
(George Călinescu)

„Lumea satelor, la noi a găsit în Slavici unul dintre cei dintâi cronicari fideli şi realişti”
(Al. Philippide)
A
Citatele sunt fragmente din:
1.

Opera literară a lui Ioan Slavici;

2.

Referinţe critice din opera lui Slavici;

3.

Note biobibligrafice ale lui Slavici.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
B
Persoanele care apreciază, evaluează şi interpretează fenomenele literar în operele artistice se
numesc ____________________ .
Soluţia
A 2. Referinţe critice din opera lui Slavici;
B critici literari.
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Exerciţiul 15
2.LR.2.2.1.

Nivelul
mediu

Citeşte şi analizează poezia lui Mihai Eminescu:
PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢ
Pe lângă plopii fără soţ
Adesea am trecut;
Mă cunoşteau vecinii toţi –
Tu nu m-ai cunoscut.
La geamul tău ce strălucea
Privii atât de des;
O lume toată-nţelegea –
Tu nu m-ai înţeles.
De câte ori am aşteptat
O şoaptă de răspuns!
O zi din viaţă să-mi fi dat,
O zi mi-era de-ajuns;
O oră să fi fost amici,
Să ne iubim cu dor,
S-ascult de glasul gurii mici
O oră, şi să mor.
Dându-mi din ochiul tău senin
O rază dinadins,
În calea timpilor ce vin
O stea s-ar fi aprins;
Ai fi trăit în veci de veci
Şi rânduri de vieţi,
Cu ale tale braţe reci
Înmărmureai măreţ,
Un chip de-a pururi adorat
Cum nu mai au perechi
Acele zâne ce străbat
Din timpurile vechi.
Căci te iubeam cu ochi păgâni
Şi plini de suferinţi,
Ce mi-i lăsară din bătrâni
Părinţii din părinţi.
Azi nici măcar îmi pare rău
Că trec cu mult mai rar,
Că cu tristeţe capul tău
Se-ntoarce în zadar,
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Căci azi le semeni tuturor
La umblet şi la port,
Şi te privesc nepăsător
C-un rece ochi de mort.
Tu trebuia să te cuprinzi
De acel farmec sfânt
Şi noaptea candelă s-aprinzi
Iubirii pe pământ.
Răspunde cerinţelor:
Evidenţiază tematica titlului
_____________________________________________________________
Prozodia (ce fel de strofe, măsura, rima)
____________________________________________________
Adresarea eului liric este directă sau indirectă?
________________________________________________
Soluţia
Tematica titlului: Sentimentul de iubire ideală şi aspiraţia omului de a trăi în relaţie de armonie cu
natura.; Plopii sunt martorii sentimentelor eului liric, iar faptul că ei sunt fără soţ demonstrează
imposibilitatea împlinirii dragostei.)
Prozodia (ce fel de strofe, măsura, rima): strofele sunt catrene, măsura 6-8 silabe, rima încrucişată,
uneori asonantă (imperfectă)
Adresarea eului liric este directă sau indirectă?: Adresarea este directă.

Exerciţiul 16
2.LR.2.2.6.

Nivelul
mediu

Încercuiţi cifrele din faţa poeziilor de dragoste:
1.

Floare albastră, Mihai Eminescu

2.

Poem, Nichita Stănescu

3.

Noapte de vară, George Coşbuc

4.

Santa Maria della Salute, Laza Kostić

Soluţia
1, 2, 4
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Exerciţiul 17
2.LR.2.2.2.

Nivelul
mediu

Citiţi fragmentele date din La scăldat, de Ion Creangă, apoi răspundeţi cerinţelor.
„Într-o zi, pe-aproape de Sânt-Ilie, se îngrămădise, ca mai totdeauna, o mulţime de trebi pe capul
mamei: nişte sumani să-i scoată din stative; alţii să-i nividească şi să înceapă a-i ţese din nou; un
teanc de sumane croite, nalt până-n grindă, aştepta cusutul; pieptănuşii în laiţă n-avea cine-i ţinea de
coadă; roata şedea în mijlocul casei, şi canură toarsă nu era pentru bătătură ! Ş-apoi, vorba ceea:
„Nu şedea, că-ţi şede norocul„. Ţevi de făcut la sucală; copil de ţâţă în albie, pe lângă alţii vro cincişase, care aşteptau să le faci demâncare. Treabă era acolo, nu încurcală; şi încă se cerea degrabă,
căci venea cu fuga iarmarocul de Fălticeni, care acela este ce este. Şi mă scoală mama atunci mai
dimineaţă decât alte dăţi şi-mi zice cu toată inima:
- Nică, dragul mamei ! vezi că tată-tău e dus la coasă, căci se scutură ovăzul cela pe jos; şi eu
asemenea nu-mi văd capul de trebi; tu mai lasă drumurile şi stai lângă mămuca, de-i fă ţevi şi
leagănă copilul; c-apoi şi eu ţi-oi lua de la Fălticeni o pălăriuţă cu tăsma ş-o curăluşă de cele cu
chimeri, ştii cole, ca pentru tine !
- Bine, mamă ! dar, în gândul meu, numai eu ştiam.” …
…
„Dar când auzeam de legănat copilul, nu ştiu cum îmi venea; căci tocmai pe mine căzuse păcatul să
fiu mai mare între fraţi. Însă ce era să faci când te roagă mama ? Dar în ziua aceea, în care mă
rugase ea, era un senin pe ceriu şi aşa de frumos şi de cald afară, că-ţi venea să te scalzi pe uscat, ca
găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am şparlit-o la baltă cu gând rău asupra mamei, cât îmi era de
mamă şi de necăjită. Adevăr spun, căci Dumnezeu e deasupra ! De la o vreme, mama, crezând că-s
prin livadă undeva, iese afară şi începe a striga, de da duhul dintr-însa: „Ioane ! Ioane ! Ioane !„ şi
Ion, pace ! Văzând ea că nu dau răspuns de nicăieri, lasă toate în pământ şi se ia după mine la baltă,
unde ştia că mă duc; şi, când colo, mă vede tologit, cu pielea goală pe nisip, cât mi ţi-i gliganul;
apoi, în picioare, ţiind la urechi câte-o lespejoară fierbinte de la soare, cu argint printr-însele, şi aci
săream într-un picior, aci în celălalt, aci plecam capul în dreapta şi în stânga, spuind cuvintele:
Auraş, păcuraş,
Scoate apa din urechi,
Că ţi-oi da parale vechi;
Şi ţi-oi spăla cofele
Şi ţi-o bate dobele !
După aceea zvârleam pietrele, pe rând, în ştioalna unde mă scăldam: una pentru Dumnezeu şi una
pentru dracul, făcând parte dreaptă la amândoi; apoi mai zvârleam câteva, de încuiam pe dracul în
fundul ştioalnei, cu bulbuci la gură; ş-apoi, huştiuliuc! şi eu în ştioalnă, de-a cufundul, să prind pe
dracul de un picior, căci aşa ne era obiceiul să facem la scăldat, de pe când Adam-Babadam. După
asta, mă mai cufundam de trei ori în rând, pentru Tatăl, pentru Fiul şi Duhul Sfânt, şi înc-o dată
pentru Amin. Apoi mă trăgeam încetişor pe-o coastă, la marginea bălţii, cât mi ţi-i moronul, şi mă
uitam pe furiş cum se joacă apa cu picioruşele cele mândre ale unor fete ce ghileau pânza din susul
meu. Mai frumos lucru nici că se mai poate, cred!
78

Toate acestea le privea biata mamă, uitată cu mâinile subsuoară, cum e omul necăjit, de după un
dâmb din prund, aproape de mine. Dar eu n-o vedeam pe dânsa, căci eram în treabă. În totului-tot, a
fi trecut la mijloc vro jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mai vro trei-patru de când
fugisem de-acasă, ş-ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci
era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem că mai
trăiesc pe lume ! În sfârşit, mama, cât era ea de tare de cap, de la o vreme pierde răbdarea şi vine
tiptil, în vârful degetelor, pe la spatele mele, când mă uitam la fete, cum vă spun, îmi ie toate
hainele frumuşel de pe mal şi mă lasă cu pielea goală în baltă, zicându-mi cu năduh:
- Îi veni tu acasă, coropcarule, dacă te-a răzbi foamea, ş-apoi atunci vom ave altă vorbă!
Şi se tot duce.” …
….
„În sfârşit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată ? Ia, am fost şi eu, în lumea asta, un boţ cu ochi, o
bucată de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos până la douăzeci de ani, nici cu minte
până la treizeci şi nici bogat până la patruzeci nu m-am făcut. Dar şi sărac aşa ca în anul acesta, ca
în anul trecut şi ca de când sunt, niciodată n-am fost!”
Cui aparţine vocea naratorului şi cui punctul de vedere în fragmentele date?
a)

Vocea naratorului şi punctul de vedere aparţine povestitorului.

b)

Vocea naratorului aparţine copilului, iar punctul de vedere mamei.

c)

Vocea naratorului aparţine povestitorului când era mic.

d)

Voce naratorului şi punctul de vedere aparţine unui povestitor autorizat.

Soluţia
a) Vocea naratorului şi punctul de vedere aparţine povestitorului.
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Exerciţiul 18
2.LR. 2.2.5.

Nivelul
mediu

Citiţi textele şi observaţi caracteristicile lor (de limbaj – stil şi gen literar).
_____ Andrei (d. 30 noiembrie 60, Patras, Achaia, Imperiul Roman) a fost un apostol al lui Isus din
Nazaret, frate cu Simon Petru.
Evanghelia după Ioan menţionează că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, care
i-ar fi recomandat să-l urmeze pe Isus. Conform aceleiaşi evanghelii, Andrei l-ar fi dus pe fratele
său Simon Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia (Ioan 1,35-42). De aici provine
caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”. În enumerările apostolilor (Mt 10,2, Mc 3,18, Lc
6,14, F. Ap. 1,13) Andrei este menţionat mereu între primii patru. Cu toate acestea, nu se numără
printre cei trei pe care Isus i-a tratat în anumite situaţii ca pe cei mai apropiaţi ai săi (Petru, Iacob şi
Ioan).
Conform Evangheliei după Ioan cei doi fraţi, Simon Petru şi Andrei, erau originari din Betsaida,
localitate situată pe malul Lacului Genezaret. Conform Evangheliei după Marcu aveau o casă în
Capernaum (Mc 1,29) şi erau de profesie pescari.
Numele Andrei provine din greaca veche, care era lingua franca a Vechiului Orient.
…
Pe linia din faţa textului, scrieţi litera din faţa afirmaţiei care corespunde textului.
a)

Textul este artistic.

b)

Textul redă date biografice.

c)

Textul are povestitor care povesteşte la persoana întâi.

d)

Textul are elemente ale genului dramatic.

Soluţia
b) Textul redă date biografice.
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Exerciţiul 19
2.LR. 2.2.6.

Nivelul
mediu

Citiţi poezia dată.
Numai una
de George Coşbuc
Pe umeri pletele-i curg râu –
Mlădie ca un spic de grâu,
Cu şorţul negru prins în brâu,
O pierd din ochi de dragă.
Şi când o văd, înnebunesc;
Şi când n-o văd, mă-nbolnăvesc,
Iar când merg alţii de-o peţesc,
Vin popi de mă dezleagă.
La vorbă-n drum, trei ceasuri trec –
Ea pleacă, eu mă fac că plec,
Dar stau acolo şi-o petrec
Cu ochii cât e zarea.
Aşa cum e săracă ea,
Aş vrea s-o ştiu nevasta mea,
Dar oameni răi din lumea rea
Îmi tot închid cărarea.
Şi câte vorbe-mi aud eu!
Toţi fraţii mă vorbesc de rău,
Şi tata-i supărat mereu,
Iar mama la icoane
Mătănii bate, ţine post;
Mă blestemă: -"De n-ai fi fost!
Eşti un netot! ţi-e capul prost
Şi-ţi faci de cap, Ioane!"
....
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Răspunde la întrebări.
a)

Ce descriu versurile subliniate din poezie?

_________________________________________________________
b)

Ce îşi doreşte mai mult poetul?

_________________________________________________________
c)

Ce îndură poetul din cauza dragostei?

__________________________________________________________
Soluţia
a)

Frumuseţea fetei, descrierea portretului fetei, - se recunosc răspunsurile date în acest sens.

b)

Poetul îşi doreşte fata frumoasă, dar săracă, să o aibă de nevastă.

c)
Poetul, din cauza dragostei, îndură să fie de fraţi vorbit de rău, supărarea tatălui, necazul,
cearta şi blestemul mamei…

Exerciţiul 20
2.LR. 2.2.7.

Nivelul
mediu

Citiţi atent fragmentul din romanul lui Marin Preda, Moromeţii.
… „Moromeţii mâncau în tindă la o masă joasă şi rotundă, aşezaţi în jurul ei pe nişte scăunele cât
palma. Fără să se ştie când, copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul, după fire şi neam. Cei trei
fraţi vitregi, Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost gata în
orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră, jumătate
întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina Moromete, mama
vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca şi pe Tita, copii făcuţi cu
Moromete. Dar Catrina fusese şi ea măritată înainte de a-l lua pe Moromete: bărbatul acesta îi murise
în timpul războiului, dar nu pe front, fiindcă nu împlinise încă anii ca să fie luat militar, ci acasă de
apă la plămâni; îi lăsase o fată (pe care Catrina o născu după moartea lui) şi când plecă din casa
socrilor n-o luă cu ea, o lăsă bătrânului Năfliu, bâtului, cum îi spuneau cu toţi, cu care însă Catrina nu
se avea bine.
Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el
stăpânea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa fiind prea
mică. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deşi numărul copiilor crescuse.
El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie şi de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fi
bine să se schimbe masa aceea joasă şi plină de arsurile de la tigaie.“...
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Explică ce simbolizează propoziţiile subliniate:
a)
Cei trei fraţi vitregi, Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când
ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară.
_________________________________________________________________________________
b)

Moromete stătea parcă deasupra tuturor.

_________________________________________________________________________________
Soluţia
a)
b)

Propoziţia simbolizează (începutul) destrămarea familiei.
Propoziţia simbolizează autoritatea tatălui în familie.

Exerciţiul 21
2.LR. 3.2.4.

Nivelul
mediu
şi
Nivelul
avansat
Ai rolul criticului literar. Scrii rubrica despre poezia În miezul iernii de Vasile Alecsandri pentru
revista şcolară.
Mai întâi citeşte poezia În miezul iernii de Vasile Alecsandri, apoi trebuie să hotărăşti dacă propui
colegilor tăi să o citească.
Analizează poezia şi scrie un rezumat în aşa fel să te încadrezi în chenarul dat. Argumentează-ţi
propriile sentimente asupra poeziei. Poţi scrie, de exemplu, despre motivele , ideile poeziei,
versurile, stilul, sau alte elemente structurale ale poeziei.
Miezul iernii
De Vasile Alecsandri
În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.
Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.
O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.
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Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!
Lucrarea ta se valorează pe baza:
-

Măsurii în care rezumatul corespunde temei date;

-

Dacă ai opinie personală;

-

Dacă argumentezi încadrarea poeziei în genul şi specia corespunzătoare;

-

Dacă foloseşti terminologia adecvată de teorie literară;

-

Dacă ţii cont de compoziţia lucrării;

-

Măsura în care formulezi propoziţiile din aspectul gramatical;

-

Dacă respecţi regulile ortografice.

______________________________________________________________________________
Soluţia
În acest exerciţiu prin metoda analitică independent evaluează realizarea standardelor.
2.LR.3.2.4. Elevul menţionează dacă recomandă colegilor această poezie. Face analiza poeziei şi
interpretează trăsăturile poetice.
2.LR.3.2.2. Profesorul apreciază dacă elevul foloseşte terminologia teoriei literare în analiza
poeziei.
2.LR.2.3.2. Profesorul apreciază dacă textul analizat corespunde textului literar complex.
- dacă elevul expune ideile şi le argumentează
- dacă se străduieşte să scrie interesant
- dacă elevul face digresii corespunzătoare şi alege detalii interesante în exemple relevante
- dacă elevul expune impresiile cu privire la opera literară
- observă poanta operei literare
- aplică regulile ortografice
2.LR.2.3.3. Profesorul apreciază dacă elevul are formată deprinderea de a citi, aplică strategii
complexe de citire; alege strategia de citire în concordanţă cu scopul citirii (de ex. dacă leagă opera
cu exemple din viaţa cotidiană, dacă rezumă textul, dacă răspunde la întrebările puse legate de
text...).
Poezia Miezul iernii de Vasile Alecsandri este unul dintre cele mai valoroase pasteluri. Poetul
descrie tabloul unei nopţi de iarnă, de care este încântat, de perfecţiunea naturii încremenită de un
ger năprasnic.
În strofa întâi redă natura încremenită de ger „amar şi cumplit“ din cauza aceasta: în paduri trosnesc
stejarii, plesnind zgomotos, stelele „par înghetate“ lucind pe cerul care „pare oţelit“, iar pe câmpii,
zăpada „cristalină“ şi „strălucitoare“ „Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare”.
În strofa a doua natura este precum un templu maiestos, se uneşte cerul cu pământul „Fumurile
albe“ ce se înalţă spre văzduhul „scânteios“. Pe ele se aşază ca o cupolă „bolta cerului senină, iar
luna îşi aprinde farul tainic de lumină“.
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În strofa a treia poetul este încântat de tablou: „O! tablou măreţ, fantastic!“, stelele argintii par nişte
făclii strălucitoare. Munţii sunt altare,, iar codrii „organe sonoare“ în care crivăţul face o muzică de
spaimă.
Strofa a patra. Tabloul nocturn al iernii, peisajul pare neclintit şi tăcut, dar poetului ca o fantasmă îi
apare un lup alergând după prada înspăimântată.
Figurile de stil creează un tablou care prin prezenţa gerului îngheaţă totul.
Epitetele folosite: „ger amar, cumplit“, „stelele par îngheţate“, „cerul pare oţelit”, „zăpada
cristalină“, „câmpii strălucitoare“, „văzduh scânteios“, „tablou măreţ, fantastic“ etc.
Comparaţiile sunt: „Fumuri albe / Ca înaltele coloane“; „stele / ard ca vecinice făclii”.
Repetiţiile: „fără viaţă, fără glas. / Nici un zbor, nici un pas“.
Metaforele: „Munţii sunt a lui altare, codrii organe sonoare“, „templu maiestos“, „farul tainic de
lumină“.
Antiteza: „Totul e în neclintire“ / „E un lup ce se alungă“.
Personificarea: „luna îşi aprinde“, „o fantasmă se arată“.
Prozodia: Versurile sunt lungi, cu o măsura de 15 silabe, rima împerecheată şi ritmul trohaic.
Se recunosc răspunsurile chiar dacă elevul nu dă exemple sau nu le dă pe toate.
Exerciţiul 22
2.LR. 3.2.7.

Nivelul
avansat
Fragmentul din romanul Mara de Ioan Slavici, reprezintă una dintre problematicile întâlnite în
roman. Citiţi atent următorul text.
… „Deoarece la Lipova erau numai doi măcelari, ei au intrat în breasla cojocarilor, care tăiau şi ei
primăvara miei, toamna berbeci şi iarna, pe ici, pe colo, câte un porc. Iar după rânduiala breslei nu
putea să intre în rândul patronilor decât acela care şi-a făcut anii de ucenicie, a lucrat un an la
patronul care l-a scos calfă şi a mai făcut şi doi ani de călătorie. Naţl făcuse anii de ucenicie şi era
de doi ani calfă; îi mai lipseau dar cei doi ani de călătorie. Nu-i vorbă, dacă starostele ar fi fost om
de înţelegere, lucrurile mai ales pentru Hubăr s-ar fi putut pune la cale şi fără de aceşti ani;
Bocioacă era însă foarte mândru de starostia lui şi nu s-ar fi învoit odată cu capul ca cojocarii să fie
mai prejos de măcelari şi ca de dragul unui măcelar să se nesocotească rânduiala breslei, pe care toţi
cojocarii o păzeau cu sfinţenie. Apoi nu era nici Hubăr omul care e în stare să se căciulească în faţa
lui Bocioacă. Dar nici nu-i strica băiatului să mai umble prin lume, să vadă, să înveţe şi să se
deprindă a fi om de capul lui. Era şi pentru Hubăr, dar mai ales pentru Hubăroaie foarte greu lucru
să se lipsească de feciorul lor; nu le rămânea însă decât s-o mai facă şi asta.
Îndeosebi Hubăroaie se mai şi bucura. Aveau prieteni la Arad, la Timişoara şi la Lugoj; aveau rude
— dânsa la Buda şi Pojon, iar bărbatul ei la Viena: orişiunde se ducea, băiatul găsea casă
primitoare, ba chiar şi mireasă potrivită cu starea lui. De astă dată lucrurile s-au sfârşit cu bine,
fiindcă una voiau amândoi.
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Iară Naţl era om tânăr şi nimic nu e în tinereţe mai ademenitor şi mai plin de farmec decât gândul de
a trece aşa — tu de capul tău — prin lume. Abia acum se simţea calfă adevărată, şi nu-l mai ţinea
locul până după Paştile româneşti, ca să-şi ia condica de călătorie de la Bocioacă şi să plece cu ea în
raniţă. “ …
Din răspunsurile date alegeţi problema cea mai adecvată textului dat mai sus. Încercuiţi litera din
faţa răspunsului corect:
а) problema individuală (psihologică);
b) problema socială (locul individului în societate);
c) problema istorică (problema adevărului istoric ş.a.).
Alegeţi şi argumentaţi una din problemele date din textul de mai sus.
Soluţie
Răspunsul adecvat se va baza pe:
Textul romanului Mara poate fi analizat ca o:
a)
problemă individuală – de exemplu. putem vorbi despre incompatibilitatea
temperamentelor, fiindcă se întâlnesc două spirite diferite; iubire imposibilă şi interzisă şi apoi
împlinită; zbucium sufletesc, iubire părintească;
b)
problemă socială – Destinul eroilor din roman se desfăşoară pe un fundal social şi
etnic plin de viaţă şi de culoare, descris şi evocat cu o remarcabilă ştiinţă a detaliului; Perspectiva
tradiţională a romanului valorifică monografia etnografică, prin descrierea obiceiurilor ardeleneşti,
atât cele religioase cât şi acelea referitoare la cultura şi mentalitatea oamenilor de diferite etnii, ce
convieţuiau pe aceste meleaguri: români, saşi, unguri;
c)
problema istorică – de ex. Perspectiva temporală este cronologică, acţiunea fiind
plasată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, când relaţiile capitaliste
incipiente evoluează spre structuri sociale meşteşugăreşti, cu ancestrale rânduieli stricte şi cu o
anumită psihologie, proprii burgheziei aflate în ascensiune.
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2.3. Domeniul CULTURA EXPRIMĂRII
Cultura exprimării cuprinde vorbirea, ascultarea, citirea şi scrierea (aceste domenii fiind supuse
interferenţelor şi suprapunerilor). La elev se dezvoltă capacitatea de a participa lingvistic în
societate ca membru cu drepturi depline: să alcătuiască şi să înţeleagă texte vorbite şi scrise de
diferite tipuri, să expună în situaţia oficială pe teme de limbă, literatură şi cultură, să participe în
mod adecvat la discuţii; să dezvolte aptitudinea şi obişnuinţa de a citi în diferite scopuri (pentru
informare, învăţare, dezvoltare personală, experienţă estetică, divertisment ...) şi pentru a-şi cultiva
cultura vorbirii.
Nivelurile de realizare se deosebesc după complexitatea textului pe care elevul îl ascultă, citeşte sau
alcătuieşte singur (oral sau în scris). La nivelul de bază al realizării, elevul vorbeşte despre teme mai
simple despre limbă, literatură şi cultură şi cu atenţie şi înţelegere ascultă expunerea de dificultate
medie; alcătuieşte un text mai simplu oral sau scris; citeşte texte de complexitate medie şi greutate
medie. La nivelurile mediu şi avansat de realizare, elevulul citeşte texte mai complexe şi mai grele.
Nivelurile de realizare variază în funcţie de complexitatea proceselor mentale: la nivelul de bază al
realizării elevul înţelege textul de o anumită complexitate şi dificultate, iar la nivelul mediu îl
abordează critic (observă atitudinile autorului - explicite şi implicite şi evaluează logica,
credibilitatea şi valoarea stilistică a textului ); la nivelul avansat este de aşteptat să aprofundeze
gândirea critică, să clasifice informaţiile etc.

NIVELUL DE BAZĂ
2.LR.1.3.1. Vorbeşte clar, respectând regulile ortoepice ale limbii literare; citeşte corect şi fluent
texte literare şi nonliterare; citeşte şi rosteşte expresiv texte literar-artistice mai simple; în situaţii
formale discută pe teme mai simple din domeniul limbii, literaturii şi culturii folosind corect
resursele expresive ale limbii române (vorbeşte fluent, fără bâlbâiri sau pauze mari în vorbire, nu
face introduceri lungi, formulând ideile dinainte) şi terminologia de bază adecvată domeniilor,
adaptând situaţiei, interlocutorului şi tematicii mijloacele limbajului discursului verbal şi non-verbal
(ţinuta, mimica, gesticularea); expune cu ajutorul prezentărilor; ascultă cu respect expunerea altor
vorbitori; este capabil să înţeleagă expuneri de dificultate medie (de ex. cursuri şi prezentări) cu
teme din limbă, literatură şi cultură; ştie să ia notiţe.
1 – Accentuează cuvintele în conformitate cu normele limbii literare, compară modul de accentuare
în graiul său cu cel din limba literară
2.LR.1.3.2. În expunerea scrisă şi orală pe teme (libere sau din limbă şi literatură), structurează bine
ideile şi face corect legătura dintre ele; deosebeşte importantul de neimportant şi respectă tema dată;
alcătuieşte oral şi în scris un text simplu folosind descrierea, naraţiunea şi expunerea; ştie să
exprime pe scurt propriile stări emotive privind textele literare şi alte opere artistice; face rezumatul
unui text literar-artistic mai simplu şi scoate în evidenţă părţile importante şi interesante; face
rezumat simplu al unui text neartistic.
1 – Expunerea este informarea sau explicaţia despre ceva - adică procedura prin care vorbitorul sau
autorul textului expune ceva ce interlocutorul sau cititorul trebuie să înţeleagă. Metodele de
expunere sunt compararea şi contrastul, ilustrarea, clasificarea, definirea şi analiza.
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Simplitatea / complexitatea textului este determinată pe baza mai multor criterii de bază. Acestea
sunt: conţinutul / tema (cunoştinţele anterioare care diferenţiază textele de dificultate medie de
textele mai dificile), numărul de informaţii noi, utilizarea lexicului, structura propoziţiei, structura
textului, lungimea propoziţiei şi a textului etc.
2 – În principiu, pentru disciplina Limba şi literatura română ca modele lingvistice se folosesc în
primul rând texte literare (texte literar-artistice şi literar-ştiinţifice) şi texte din domeniul lingvisticii
şi alte texte (din mass-media, vorbirea cotidiană sau din alte surse), dacă sunt necesare pentru
abordarea anumitor teme din materie.
2.LR.1.3.3. În dezbateri sau schimb de opinii pe teme din literatură, limbă şi cultură poate în linii
mari să expime şi argumenteze ideile şi atitudinile proprii, vorbeşte moderat, se bazează pe
argumente, este capabil să înţeleagă părerile altora şi le ia în considerare cu prilejul argumentării
proprii; scrie un text pe teme din literatură, limbă şi cultură, bine argumentat.
1 – Textul argumentativ (disputa) este textul în care autorul începe cu o anumită îndoială sau dilemă,
iar apoi, prin expunerea argumentelor, ajunge la o soluţie. Autorul acestui text tinde ca prin dovezi
să-i convingă pe interlocutori sau cititori în corectitudinea gândirii lui.
2.LR.1.3.4. Aplică regulile de bază ale ortografiei în scriere şi se foloseşte de lucrările normative ale
limbii române (dicţionare ortografice, ortoepice etc.); în scriere delimitează componentele textului,
pune titluri şi subtitluri, citează şi parafrazează; elaborează lucrarea de bacalaureat respectând
regulile de redactare a lucrării ştiinţifice (foloseşte notiţe de subsol şi alcătuieşte cuprinsul şi
bibliografia); ştie să scrie o scrisoare – oficială şi neoficială, biografia (CV), cerere, contestaţie,
anunţ; ştie să completeze formulare.
2.LR.1.3.5. Ştie şi obişnuieşte să citească texte de dificultate medie (texte literar-artistice, ştiinţifice
şi de popularizare a ştiinţei din domeniul literaturii, lingvisticii şi mass-media în scopul informării,
învăţării, dezvoltării personale, trăirii estetice, divertisment3.…; aplică strategiile de citire propuse.
1 – Este vorba despre textele care sunt potrivite pentru abordarea materiei din limbă şi literatură.
2 – Strategiile citirii (care sunt procedeele conştiente, intenţionate, orientate ale cititorului cu
scopul de înţelegere a textului) cuprind, de exemplu, următoarele: înainte de citire elevul parcurge
textul, stabileşte ce conţine; el îşi aminteşte ce ştie despre cele menţionate în text; caută informaţiile
de care are nevoie; prevede conţinutul următoarelor părţi ale textului; determină ideile de bază şi le
formulează cu propriile cuvinte; adaptează viteza de citire la importanţa anumitor părţi ale textului
în funcţie de scopul citirii; încearcă să memorizeze textul (subliniază părţi, repetă, rezumă,
parafrazează ...); se întoarce la părţi ale textului care îi sunt importante sau nu le-a înţeles bine;
estimează cât de mult a contribuit textul la informaţiile sale etc.
2.LR.1.3.6. Înţelege texte literare şi non-artistice de complexitate medie: conştientizează importanţa
lor, găseşte informaţii explicite şi implicite, scoate în evidenţă ideile principale din text; urmăreşte
dezvoltarea ideii în text; compară informaţiile şi ideile de bază din două sau mai multe texte.
1 – Scopul textului non-artistic poate fi să descrie ceva, să povestească despre ceva, să informeze
despre ceva, să explice ceva, să convingă în ceva prin puterea argumentelor sau să acţioneze
manipulativ (prin propagandă).
2.LR.1.3.7. Gândeşte critic asupra unui text literar sau neartistic de complexitate medie: deosebeşte
informaţiile obiective şi autentice de cele prezentate de autor; apreciază cu argumente dacă autorul
unui text neartistic a expus informaţiile necesare şi dacă aduce dovezi suficiente pentru afiirmaţiile
făcute; apreciază subiectivitatea şi obiectivitatea autorului, argumentând propria apreciere;
recunoaşte discursul de ură, discriminare, limbajul birocratic şi are formată atitudinea negativă faţă
de acestea; în exemple simple ştie să ofere alternativă pentru limbajul birocratic.
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2.LR.1.3.8. Cunoaşte structura, diferite elementele, caracteristicile stilistice (expresivitatea,
plasticitatea şi metafora) într-un text literar şi neartistic; cunoaşte semnificaţia conotativă a
cuvântului în textul literar şi neartistic; determină semnificaţia cuvintelor necunoscute pe baza
contextului şi a modelului de formare a cuvintelor; înţelege importanţa citirii pentru îmbogăţirea
vocabularului.

NIVELUL MEDIU
2.LR.2.3.1. Vorbeşte în situaţii oficiale, publice şi în faţa unui auditoriu mai larg pe teme din
domeniul limbii, literaturii şi culturii, exprimându-se în varianta literară a limbii şi folosind
terminologia corespunzătoare; participă la discuţii publice cu mai mulţi participanţi; apreciază
ascultătorul sau publicul şi îşi conformează discursul în funcţie de nevoile şi posibilităţile sale; are
nevoie şi obişnuieşte să-şi dezvolte cultura exprimării; cu atenţie şi înţelegere ascultă o expunere
mai dificilă (de ex. un curs), cu temă din limbă, literatură şi cultură; ascultă critic, evaluând
argumentele şi obiectivitatea vorbitorului.
2.LR.2.3.2. Alcătuieşte oral sau în scris un text mai complex (din limbă, literatură sau pe temă
liberă) folosind descrierea, naraţiunea şi expunerea; în dezbaterea orală sau scrisă îşi expune clar
ideile şi le argumentează; se străduieşte să vorbească şi să scrie interesant, cu digresiuni
corespunzătoare şi alegând detalii interesante în exemple relevante; observă poanta şi o expune întrun mod adecvat; expune cu preciziune impresiile cu privire la opera literară sau artistică; povesteşte
pe scurt textele literare mai complexe şi face rezumatul textelor literare şi neartistice mai complexe
pe teme legate direct de materie; scrie rapoarte şi referate; aplică regulile ortografice în cazurile
prevăzute de Programă.
2.LR.2.3.3. Are capacitatea şi obiceiul ca să citească texte mai complexe (literar-artistice, ştiinţifice
şi de popularizare a ştiinţei din domeniul lingvisticii şi literaturii, texte din mass-media) în scopul
informării, învăţării, dezvoltării personale, trăirii estetice, distracţiei; are formată deprinderea de a
citi caracteristică omului elevat şi instruit; aplică strategii complexe de citire; alege strategia de
citire în concordanţă cu scopul citirii.
1 – Este vorba despre textele mass-media care sunt potrivite pentru abordarea materiei din limbă şi
literatură.
2 – Elevul, de exemplu, pune textul în contextul istoric şi cultural adecvat; trage o concluzie pe
baza informaţiei implicite; concepe răspunsul intern la text (de exemplu, atunci când textul este
contrar opiniei, credinţelor, valorilor sale etc.); compară textul cu alte texte similare; prezintă grafic
informaţii (de exemplu, desenează harta conceptuală) etc.
3 – Elevul alege în mod independent o strategie de citire în funcţie de sarcina sa de citire - care
poate fi cunoaşterea de bază a temei textului (aşa-numita citire informativă), experienţa estetică
(citirea experimentală), citirea pentru interpretare sau învăţare (citirea de cercetare) etc.
2.LR.2.3.4. Înţelege un text literar şi neartistic mai complex: recunoaşte scopul; găseşte informaţii
explicite şi implicite; extrage informaţii după criterii date; determină ideile principale; urmăreşte
dezvoltarea anumitor idei; compară informaţiile şi ideile din două sau mai multe texte pentru a
înţelege conţinutul şi aspectul stilistic după criterii date; analizează şi interpretează particularităţile
operei literare privind caracterizarea personajelor şi expunerea evenimentelor (în vederea înţelegerii
mai bune şi mai complete a semnificaţiei unei opere literare); interpretează (la nivel de înţelegere)
texte, bazându-se pe alte texte.
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2.LR.2.3.5. Percepe critic un text literar şi neartistic mai complex: separă faptele obiective de cele
interpretate de autor; evaluează dacă autorul textului este neutru sau angajat, respectiv părtinitor, şi
îşi argumentează evaluarea; deosebeşte atitudinile explicite şi implicite ale autorului; evaluează prin
argumente dacă autorul unui text mai complex, adecvat pentru abordarea materiei de limbă şi
literatură, expune toate informaţiile necesare şi dacă aduce dovezi suficiente şi autentice cu care săşi justifice afirmaţiile.
2.LR.2.3.6. Apreciază dacă este un text neartistic mai complex, adecvat pentru abordarea materiei
de limbă şi literatură, dacă este bine structurat şi coerent, dacă ideile sunt expuse în mod clar şi
precis; observă procedeele stilistice din aceste texte; apreciază în ce măsură un text poate fi înţeles
pe baza anumitor caracteristici ale sale.

NIVELUL AVANSAT
2.LR.3.3.1. Discută pe teme mai complexe din limbă, literatură şi cultură; discută despre
semnificaţia şi valorile textelor literare şi menirea şi valorile textelor neartistice, folosind
terminologia de specialitate.
2.LR.3.3.2. Expune (în situaţii oficiale, în public şi în faţa unui public mai larg) şi scrie pe teme din
domeniul limbii, literaturii şi culturii; are capacităţi oratorice dezvoltate; presupune existenţa
diferitor atitudini ale auditoriului şi în conformitate cu aceasta problematizează anumite conţinuturi;
recunoaşte şi analizează reacţia verbală şi non-verbală a interlocutorului sau auditoriului şi în
dependenţă de aceasta îşi adaptează discursul; ascultând discursul cuiva, evaluează conţinutul şi
forma discursului acestuia şi modul lui de vorbire.
2.LR.3.3.3. Scrie un text de specialitate pe teme din literatură, limbă şi articole de ziar, bine
structurat din aspect compoziţional şi logic.
2.LR.3.3.4. Organizează, clasifică şi generalizează informaţiile din textele literare şi non-artistice pe
baza criteriilor date sau stabilite individual.
2.LR.3.3.5. Apofundează critic şi evaluează un text complex: apreciază în ce măsură un text
transmite eficient informaţiile publicului căruia i-a fost menit, menţionând care informaţii lipsesc;
evidenţiază argumentele pe care se bazează constatările autorului unui text, stabileşte mijloacele
prin care sunt acestea expuse de autor; observă erorile în concluziile autorului etc.
2.LR.3.3.6. Evaluează procedeele stilistice dintr-un text literar şi neartistic; compară procedeele
stilistice din două sau mai multe texte complexe; interpretează rolul lor în realizarea caracteristicilor
estetice şi compoziţionale ale felurilor de texte menţionate.
2.LR.3.3.7. Formează propria conştiinţa de cititor – dezvoltă propria opinie cu privire la citire
(conştientizează rolul cititului în dezvoltarea propriei personalităţi; are formată conştiinţa despre
importanţa dezvoltării capacităţilor de citire...)
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Exerciţiul 1
2.LR. 2.3.4.

Nivelul
mediu
Citeşte cu atenţie textul lui Ranko Bugarski Limba maternă şi răspunde la solicitările de dedesubtul
textului.
Stereotipul european negativ, amintit anterior, cu privire la multilingvismul la nivel de stat se
răsfrânge şi asupra individului. Anume, deseori se consideră – fără a lua în considerare învăţarea
limbilor străine de mai târziu – că este cumva natural ca fiecare om să-şi însuşească mai întâi o
singură limbă şi să crească cu aceasta ca limbă maternă. Reversul acestei atitudini este convingerea
neclară că în bilingvismul individual, în sensul însuşirii paralele sau a uzului alternativ cu
regularitate a celor două limbi, există ceva deviant, poate chiar nefavorabil pentru dezvoltarea
mintală şi socializarea unui asemenea individ. În esenţă este vorba despre o acţiune mai mult sau
mai puţin ascunsă a prejudecăţilor faţă de populaţiile minoritare subordonate, persoanele aparţinând
acestora fiind de cele mai multe ori bilingve. În acelaşi timp, titularii principali ai prejudecăţilor
respective – cred că nu este nevoie să spunem – sunt reprezentanţii monolingvi privilegiaţi ai limbii
majoritare în comunitatea culturală şi socială dată, printre care persoanele bilingve, datorită chiar
acestei însuşiri a lor, de multe ori trezesc suspiciune, chiar şi respingere. În cazuri extreme, cum este
transmiterea modelului de exclusivitate monolingvală în Statele Unite ale Americii care sunt mixte
din punct de vedere etnic, bilingvismul în conştiinţa majorităţii populaţiei anglo-saxone asociază cu
sărăcia, educaţia nesatisfăcătoare, ba chiar şi cu prostia.
Pe plan ideatic, corelat cu această atitudine faţă de bilingvism – fie că este formulată explicit sau
doar implicit – este convingerea că limba maternă este un lucru sfânt care nu suportă concurenţă.
Fiecare persoană poate doar în aceasta să-şi exprime gândirea până la sfârşit, în timp ce alte limbi,
care se învaţă eventual mai târziu, într-o anumită măsură pot doar să folosească la satisfacerea unor
nevoi pragmatice care nu intră în intimitatea personalităţii umane. Trebuie spus imediat că într-o
asemenea concepţie există un nucleu raţional, cu toate că este înfăşurat într-un blat emotiv. Dacă nu
altceva, stăpânirea primei limbi este în principiu parte a procesului unic de descoperire a lumii şi a
sinelui în lumea respectivă, în timp ce însuşirea de mai târziu a altor limbi, la care se ajunge datorită
capacităţilor dobândite în acest fel, totuşi este mai presus de toate o operaţie lingvistică. De aci şi
puntea dintre prima limbă învăţată şi personalitate, care deseori se manifestă şi printr-o atitudine
caldă faţă de limba respectivă.
O asemenea glorificare a limbii materne unice şi irepetabile se încadrează într-o mitologie mai
complexă, amintită deja anterior, despre statul naţional şi pur din punct de vedere lingvistic, în care
nu sunt dorite niciun fel de amestecuri rasiale, etnice, confesionale, chiar nici lingvistice. Însă, dacă
lăsăm deoparte conotaţiile rasiale destul de evidente ale acestei teze, care în noua istorie europeană
au ştiut să fie expuse, trebuie să constatăm că însăşi problema limbii materne în lumina menţionată
se prezintă simplist. privind obiectiv, realitatea de azi şi în Europa, dar mai ales în lume ca întreg,
descoperă o imagine diferenţiată semnificativ şi necesită o altă perspectivă. faptele empirice
incontestabile, precum şi analiza rezultatelor pe care le-au obţinut în acest domeniu diferite
discipline ştiinţifice, denotă cât este de limitată, anacronică şi opsedată de prejudecăţi concepţia
amintită. De aceea, între altele, se impun şi corecţii importante în înţelegerea noţiunii de limbă
maternă, iar premisa metodologică necesară pentru aceasta este demistificarea ei.
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Trebuie înţeles, mai întâi, că dificultăţile încep de la termenul însuşi, care prin metaforicitatea lui
accentuată sugerează o unicitate naturală; aşa cum fiecare om are o singură mamă, aşa are, probabil
şi o singură limbă maternă şi ştie exact care este ea. Limba maternă, însă, nu este, la nivel de
noţiune, ceea ce este şi limba mamei. În practică aceste două de multe ori se suprapun, însă nu este
nevoie să fie astfel. Ceea ce se numeşte limbă maternă poate să fie şi limba tatălui dacă aceasta este
deosebită de limba mamei, sau limba unei alte persoane sau a unui mediu nou – mai ales în situaţiile
unui amestec etnic mai mare şi a unor contacte lingvistice mai intense, caracteristice pentru diferite
populaţii minoritare sau de migranţi.
Pe lângă aceasta, indiferent de la cine este moştenită sau preluată, limba maternă nu este neapărat
categorie unică şi dată pentru totdeauna, ci este o valoare susceptibilă, dinamică şi variabilă. Astfel
milioane de oameni din întreaga lume – de exemplu, în unele părţi ale Indiei – au câte două limbi
materne (mai rar, dar nu în mod excepţional, chiar şi trei), de cele mai multe ori neştiind care dintre
acestea este cea adevărată. Aici nu ajută insistenţa dogmatică că una dintre acestea trebuie, totuşi, în
toate cazurile să aibă prioritate, care de multe ori se argumentează prin exemple populare laice cu
caracter de anecdotă, de exemplu, că la multiligvism limba maternă adevărată este limba în care se
gândeşte sau se visează, sau limba care rămâne intactă la dereglările sau pierderea parţială a
capacităţii lingvistice din cauza bolii. Raportul dintre limbă şi gândire, precum şi dintre limbă şi
vise, este prea complex şi nu prea este cercetat, pentru o asemenea afirmaţie simplistă, dar nici
evidenţa bolnavilor afazici nu dă rezultate sigure.
La fel, o limbă se poate însuşi ca limbă maternă în faza timpurie din viaţă, însă mai târziu poate fi
înlocuită cu o altă limbă din cauza schimbării mediului în care trăieşte, ba chiar şi cu o a treia limbă,
iar prin posibilitatea de întoarcere în mediul primordial şi întoarcerea la limba maternă anterioară
care acum se consolidează din nou.
La o analiză flexibilă, noţiunea de limbă maternă se poate diviza în câte componente şi defini
conform originii, respectiv ordinea însuşirii (prima limbă învăţată), gradul de cunoştinţe (limba care
se ştie cel mai bine), funcţie (limba care se foloseşte cel mai des) sau identificare (limba pe care
cineva o acceptă ca limbă maternă sau pe care alţii i-o atribuie). Aceste componente se pot
suprapune dar pot fi şi în decalaj, astfel că cineva poate avea diferite limbi materne, în dependenţă
de definiţiile utilizate. Totuşi, pe lângă condiţionările amintite, pentru majoritatea nevoilor probabil
că cea mai adecvată este determinarea generală că limba maternă a cuiva este limba pe care
persoana respectivă a învăţat-o prima dată (în cazul în care mai târziu este înlocuită) şi cu care
aceasta se identifică. Însă şi pe mai departe stă menţiunea că nu trebuie neapărat să fie o singură
limbă, deoarece şi două limbi se pot însuşi paralel ca prima limbă şi nici nu este nevoie să rămână
aceeaşi limbă, nu numai din cauză că aceasta se poate înlocui ci şi din cauză că şi autoindentificarea
este expusă modificărilor.
Din cele spuse reiese şi că, vorbind strict, limba maternă nu poate să nu se ştie. În situaţia
migranţilor şi în alte situaţii trebuie făcută deosebire între noţiunile de limbă importantă şi limbă
maternă, astfel că, de exemplu, pentru urmaşii muncitorilor noştri din Germania care sunt născuţi
acolo, dacă-şi însuşesc spontan limba germană ca prima limbă, iar limba strămoşilor o ştiu foarte
slab, nu se poate spune că nu ştiu limba maternă, ci că limba lor maternă este limba germană.
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Cu alte cuvinte, problema limbii materne, şi teoretic, dar de multe ori şi practic, este mult mai
complexă decât ce pare monolingvistului clasic al tradiţiei europene. Din cauza neclarităţilor
amintite şi a posibilelor confuzii, astăzi în domeniul ştiinţei se evită problema plurilingvismului şi
însuşi termenul de limbă maternă. Mai degrabă se vorbeşte despre prima limbă şi limba a doua, iar
aceste denumiri, de obicei, se referă la gradul de cunoştinţe sau volum de utilizare şi nu neapărat şi
la ordinea însuşirii (cu excepţia disciplinelor specifice cum sunt psiholingvistica şi glotodidactica, la
care cronologia are o însemnătate deosebită).

Completează propoziţia prin încercuirea literei din faţa răspunsului corect.
Pe baza textului citit al lui Ranko Bugarski Limba maternă, semnificaţia noţiunii prima limbă este
că aceasta este:
a) limba pe care o învăţăm înaintea altor limbi;
b) limba pe care o ştim cel mai bine şi cel mai mult o folosim;
c) limba maternă a majorităţii populaţiei dintr-o ţară;
g) limba care este considerată cea mai valoroasă într-un mediu dat.
Soluţie
b) limba pe care o ştim cel mai bine şi cel mai mult o folosim;

Exerciţiul 2
2.LR. 2.3.4.

Nivelul
mediu
Încercuiţi litera din faţa afirmaţiei despre limba maternă pe care autorul o consideră corectă.
a)

Limba maternă trebuie să fie învăţată de la mamă;

b)

Limba maternă poate să fie înlocuită în decursul vieţii;

c)

Limba maternă a urmaşilor migranţilor este ceea ce şi limba patriei lor;

d)

Cineva poate avea doar o limbă maternă.

Soluţie
b) Limba maternă poate să fie înlocuită în decursul vieţii;
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Exerciţiul 3
2.LR. 2.3.5.

Nivelul
mediu

Încercuiţi litera din faţa atitudinii susţinută de autor privind prejudecăţile despre bilingvism.
a)

Prejudecăţile faţă de bilingvism reflectă prejudecăţile faţă de minorităţile naţionale.

b)

Prejudecăţile faţă de bilingvism provin de la populaţia minoritară.

c)

Prejudecăţile faţă de bilingvism sunt bazate pe cercetări ştiinţifice.

d)

Prejudecăţile faţă de bilingvism sunt caracteristice doar pentru Statele Unite ale Americii.

e)

Prejudecăţile faţă de bilingvism special le au cei care cunosc o singură limbă.

Soluţie
a)

Prejudecăţile faţă de bilingvism reflectă prejudecăţile faţă de minorităţile naţionale.

e)Prejudecăţile faţă de bilingvism special le au cei care cunosc o singură limbă.

Exerciţiul 4
2.LR. 2.3.5.

Nivelul
mediu

Enumeră trei argumente ale autorului împotriva termenului limba maternă.
1.

_____________________________________

2.

_____________________________________

3.

_____________________________________

Soluţie
Răspunsul care conţine următoarele informaţii:
1.

Limba maternă nu înseamnă şi limba mamei;

2.

Cineva poatea avea două limbi materne;

3.

Limba maternă poate fi schimbată.
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Exerciţiul 5
2.LR. 1.3.7.

Nivelul
bază

de

În alineatul al doilea subliniază partea textului în care autorul dă argumente în favoarea convingerii
că “limba maternă este un lucru sfânt care nu suportă concurenţă”.
Soluţie
Dacă nu altceva, stăpânirea primei limbi este în principiu parte a procesului unic de descoperire a
lumii şi a sinelui în lumea respectivă, în timp ce însuşirea de mai târziu a altor limbi, la care se
ajunge datorită capacităţilor dobândite în acest fel, totuşi este mai presus de toate o operaţie
lingvistică.

Exerciţiul 6
2.LR. 2.3.5.

Nivelul
mediu

Care este opinia autorului în ultimul alineat?
Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a)

În ultimul alineat autorul clar spune că trebuie părăsit termenul limba maternă.

b)

Din ultimul alineat nu putem deduce care este opinia autorului faţă de limba maternă.

c)

În ultimul alineat autorul nu îşi exprimă opinia faţă de termenul limba maternă.

d)
În ultimul alineat autorul anticipă (face aluzie) că termenul limba maternă trebuie abandonat
şi folosit termenul prima limbă.
Soluţie
d) În ultimul aliniat autorul anticipă (face aluzie) că termenul limba maternă trebuie abandonat şi
folosit termenul prima limbă.
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Exerciţiul 7
2.LR. 3.3.5.

Nivelul
avansat
Cum se explică, în general în text, că autorul este de acord că termenul limba maternă trebuie
înlocuit cu termenul prima limbă? Precizează mijloacele (de exemplu argumente, păreri etc) pe care
le foloseşte şi argumentează părerea ta.
Menţionează cel puţin trei exemple.
1.

________________________________

2.

________________________________

3.

________________________________

Soluţie
Răspunsuri acceptate
Fiecare răspuns în care elevul estimează cel puţin două mijloace pe care autorul le menţionează.
Mijloacele le rezumă sau le parafrazează.
De exemplu: În concluzie autorul face trimitere la părerile altora; face trimitere la autoritari; alţii
care eventual pot avea o părere contrară – pe aceştiea între paranteze îi evidenţiază ca mai puţin
importanţi.

Exerciţiul 8
2.LR. 2.3.4.

Nivelul
mediu
Citeşte atent rezumatul dat despre drama lui Shachespeare, Hamlet, şi răspunde cerinţelor de
dedesubtul textului.

“La răscruce de conflicte: între atracţie şi respingere
Încă de la începutul operei, Hamlet se află într-un conflict tacit cu Claudius, chiar mai înainte ca
suspiciunile de crimă să îi fie pe deplin confirmate. Eroul se găseşte în conflict şi cu mama sa,
Gertruda, la început doar în forul interior, pentru ca după aceea el să îşi exteriorizeze răzvrătirea în
plină forţă, în scena a 3-a din actul al III-lea. Acest dublu conflict este tipic personajului scindat al
tragismului baroc. În cuvintele lui Edgar Papu: “Paralel cu conflictul interior între cele două porniri
antagoniste dintr-însul, Hamlet mai întreţine şi conflictul exterior cu Claudiu, uzurpatorul, şi poate
mai departe cu întregul rost al lumii din vremea sa. Natura acestei a doua specii de ciocnire nu poate
fi un factor neglijabil pentru înţelegerea barocului”. “
…
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“Cu prilejul întâlnirilor cu Ofelia, Hamlet fie o respinge pe tânără cu o hedonică agresivitate, fie i se
adresează într-un limbaj dublu, ce conţine expresii licenţioase. De pildă, Hamlet îi mărturiseşte
Ofeliei, înainte de începerea spectacolului „Capcana pentru şoareci”: „Aş fi în stare să tălmăcesc ce
se petrece între tine şi ibovnic, de-aş putea vedea cum se hîrjonesc păpuşile”. Cu altă ocazie, eroul
nostru o îndeamnă pe tânără cu nespusă maliţie să plece la mânăstire pentru a se călugări: “Dacă te
măriţi,[…] să fii castă precum gheaţa, neprihănită precum zăpada, tot nu vei scăpa de bîrfeală. Dute la mănăstire, du-te, drum bun”[…] La mănăstire, du-te. Drum bun”. Această atitudine de un
sfidător dispreţ are, totuşi, un rol în protejarea fetei prin separarea ei de traseul existenţei lui
Hamlet, eroul anticipându-şi traiectoria tragică a unei vieţi puse în slujba răzbunării unui spectru.
O natură masculin-feminizată
Avântul prinţului danez de a-şi răzbuna tatăl prin forţa sabiei intră în conflict cu structura
personalităţii sale realmente fragilă. Această misiune justiţiară apare şi ca un proces iniţiatic, menit
sa îl transforme pe Hamlet într-un erou plin de curaj masculin, cum fusese, de pildă, Odiseu. Însă,
latura feminină a prinţului shakespearian împiedică decisiv o asemenea metamorfoză, conducând la
ezitări nesfârşite în concretizarea intenţiilor sale vindicative şi la o „victorie” aproape accidentală.
Dacă amestecul masculin-feminin şi schimbarea perpetuă a dominantelor reprezintă un eşec al
acţiunii, ele sunt, în schimb, un succes real în planul realizării baroce, implicit schizoide, a
personajului Hamlet. Edgar Papu trasează o paralelă cu Faust al lui Marlowe, precum şi cu
Macbeth, plasând aceste personaje baroce sub semnul unui androginism intrinsec fiinţei lor, cu
caracter imutabil:
Nebunie imanentă sau plan strategic?
Sub scutul protector al nebuniei, care îl absolvă de orice răspundere pentru vorbele şi faptele sale,
prinţul danez amestecă de-a valma în discursul său afirmaţii contradictorii şi suprapuneri de
perspective greu inteligibile. Sclipirile din vorbele eroului dovedesc o minte nespus de inventivă şi
logică, ceea ce intuieşte şi Polonius, care găseşte fluxul delirant al tânărului ca fiind plin de sens.
(sursă Internet)

Încercuieşte principiul de bază pentru care Hamlet este determinat drept erou al dramaturgiei.
a)

principiul activităţilor;

b)

principiul frumuseţii fizice;

c)

principiul conspiraţiei;

d)

principiul costumaţiei scenice.

Soluţie
a)

principiul activităţilor
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Exerciţiul 9
2.LR. 3.3.5.

Nivelul
avansat

Citiţi fragmentele date şi răspundeţi cerinţelor:
1.
… “Moromeţii mâncau în tindă la o masă joasă şi rotundă, aşezaţi în jurul ei pe nişte scăunele cât
palma. Fără să se ştie când, copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul, după fire şi neam. Cei
trei fraţi vitregi, Paraschiv, Nilă şi Achim, stăteau spre partea dinafară a tindei, ca şi când ar fi fost
gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. De cealaltă parte a mesei, lângă vatră,
jumătate întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina
Moromete, mama vitregă a celor trei fraţi, iar lângă ea îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca şi pe
Tita, copii făcuţi cu Moromete. Dar Catrina fusese şi ea măritată înainte de a-l lua pe Moromete:
bărbatul acesta îi murise în timpul războiului, dar nu pe front, fiindcă nu împlinise încă anii ca să fie
luat militar, ci acasă de apă la plămâni; îi lăsase o fată (pe care Catrina o născu după moartea lui) şi
când plecă din casa socrilor n-o luă cu ea, o lăsă bătrânului Năfliu, bâtului, cum îi spuneau cu toţi,
cu care însă Catrina nu se avea bine.
Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el
stăpânea cu privirea pe fiecare. Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr, înghesuiţi, masa fiind prea
mică. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii, deşi numărul copiilor
crescuse. El şedea bine pe pragul lui, putea să se mişte în voie şi de altfel nimănui nu-i trecuse prin
cap că ar fi bine să se schimbe masa aceea joasă şi plină de arsurile de la tigaie.“...
2.
… „Deoarece la Lipova erau numai doi măcelari, ei au intrat în breasla cojocarilor, care tăiau şi ei
primăvara miei, toamna berbeci şi iarna, pe ici, pe colo, câte un porc. Iar după rânduiala breslei nu
putea să intre în rândul patronilor decât acela care şi-a făcut anii de ucenicie, a lucrat un an la
patronul care l-a scos calfă şi a mai făcut şi doi ani de călătorie. Naţl făcuse anii de ucenicie şi era
de doi ani calfă; îi mai lipseau dar cei doi ani de călătorie. Nu-i vorbă, dacă starostele ar fi fost om
de înţelegere, lucrurile mai ales pentru Hubăr s-ar fi putut pune la cale şi fără de aceşti ani;
Bocioacă era însă foarte mândru de starostia lui şi nu s-ar fi învoit odată cu capul ca cojocarii să fie
mai prejos de măcelari şi ca de dragul unui măcelar să se nesocotească rânduiala breslei, pe care toţi
cojocarii o păzeau cu sfinţenie. Apoi nu era nici Hubăr omul care e în stare să se căciulească în faţa
lui Bocioacă. Dar nici nu-i strica băiatului să mai umble prin lume, să vadă, să înveţe şi să se
deprindă a fi om de capul lui. Era şi pentru Hubăr, dar mai ales pentru Hubăroaie foarte greu lucru
să se lipsească de feciorul lor; nu le rămânea însă decât s-o mai facă şi asta.
Îndeosebi Hubăroaie se mai şi bucura. Aveau prieteni la Arad, la Timişoara şi la Lugoj; aveau rude
— dânsa la Buda şi Pojon, iar bărbatul ei la Viena: orişiunde se ducea, băiatul găsea casă
primitoare, ba chiar şi mireasă potrivită cu starea lui. De astă dată lucrurile s-au sfârşit cu bine,
fiindcă una voiau amândoi.
Iară Naţl era om tânăr şi nimic nu e în tinereţe mai ademenitor şi mai plin de farmec decât gândul de
a trece aşa — tu de capul tău — prin lume. Abia acum se simţea calfă adevărată, şi nu-l mai ţinea
locul până după Paştile româneşti, ca să-şi ia condica de călătorie de la Bocioacă şi să plece cu ea în
raniţă. “ …
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Cum se comportă părinţii faţă de copii în cele două fragmente din romanele Moromeţii şi Mara?

Soluţie
Se recunosc răspunsurile din care se deduce că:
1.

Moromete este un părinte autoritar, doreşte o familie compactă, tradiţională.

2.
Părinţii băiatului sunt grijulii, sprijină copilul şi îl îndeamnă să îşi găsească un lucru
mai uşor şi îl ajută să aibă trai mai bun.

2.4. Aplicarea standardelor instructive în procesul de predare - planificarea, realizarea
predării şi evaluarea realizărilor elevilor
Planificarea şi realizarea standardelor realizărilor elevilor este necesar să se conformeze cu
conţinutul programelor şcolare (pentru liceele filologice, licee cu profil general, cu profil social şi
de specialitate, şcoli medii cu patru şi trei ani), precum şi cu manualele destinate însuşirii materiei la
limba şi literatura română.
Primul pas în acest efort va fi o reformă complexă a programei pentru şcolile medii, după care va fi
posibilă o planificare adecvată a realizării conţinuturilor la o disciplină la nivel anual şi lunar.
În acest sens, este important să se aibă în vedere următoarele: cu prilejul planificării este de dorit să
se facă legătura dintre conţinuturile disciplinei: Limba, Literatura şi Cultura exprimării ori de câte
ori este posibil, cu abordare analitic-sintetică, comparativă şi de soluţionare a problemelor, care să
stimuleze la elevi activitatea conştientă şi creativitatea, originalitatea şi gândire critică. O astfel de
organizare a învăţării contribuie la realizarea principiilor activităţilor conştiente ale elevilor, la
unitatea teoriei şi practicii şi la raţionalizare şi economisire. Pe lângă principiul implementării
instruirii şi educaţiei, care indică funcţionarea continuă a procesului de învăţământ pe bazele
profesiei şi subliniază dezvoltarea morală a personalităţii elevului, se valorifică şi componentele
estetice şi etice ale disciplinei Limba şi literatura română.
Pentru ca instruirea să fie considerată de cercetare şi creaţie, este necesar să se respecte principiul
individualizării şi diferenţierii care pune în centrul atenţiei pe fiecare elev aparte şi capacităţile sale
(într-unul din nivelurile prevăzute ale realizării elevilor). Aceasta înseamnă că un elev nu trebuie să
aibă aceleaşi capacităţi, cunoştinţe şi abilităţi la toate cele trei domenii ale disciplinei (Limba,
Literatura şi Cultura exprimării), dar prin unirea funcţională a conţinuturilor celor trei domenii ale
disciplinei, elevul va fi stimulat să înţeleagă cât mai bine şi mai productiv şi să aplice toată materia
învăţată.
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Atunci când se planifică, descrierile prevăzute ale realizărilor elevilor pot fi detaliat legate de
temele din istorie, limbă, lingvistică, gramatică şi lexic, stilistică, istorie literară, teoria literară şi
critică literară, dar în primul rând de lectura şcolară (obligatorie, opţională, suplimentară, facultativă
) şi literatura de specialitate auxiliară. Pe lângă încurajarea dezvoltării competenţei elevilor în
exprimarea orală şi scrisă, profesorul va lua în considerare competenţele interdisciplinare şi va
corela planificarea conţinuturilor de limbă şi literatură română cu conţinutul altor discipline, ori de
câte ori este util.
Cu prilejul planificării, unul şi acelaşi standard (sau o parte a acestuia) va fi activat de mai multe ori
în timpul anului şcolar, de fiecare dată cu o unitate metodică diferită. Un astfel de procedeu asigură
atingerea nivelurilor tot mai ridicate ale realizării individuale ale elevilor, iar cunoştinţele,
aptitudinile şi abilităţile elevilor se percep în mod constant din mai multe unghiuri, se stabilesc,
extind şi sistematizează într-un ritm accelerat.
Analiza activităţii profesorilor de limba română în şcolile elementare lasă impresia că profesorilor
le-a fost impusă obligaţia distribuirii mecanice a descrierii realizărilor elevilor la unităţile metodice
a căror realizare este planificată de principiul tematic, astfel încât acestea sunt transferate din
documentul principal în planurile de lecţie pentru anumite ore. Deşi consilierii şcolari probabil cer
astfel de sciere a documentelor, ar fi fost mai sigur dacă s-ar fi stabilit care standarde (şi la ce nivel)
să fie „mai active” în timpul unei anumite perioade de instruire (lună, trimestru, semestru), în raport
cu celelalte. Se pare că nu este posibil ca în timpul însuşirii, consolidării şi sistematizării
cunoştinţelor elevilor să se evidenţieze în mod clar care realizări ale elevilor se ating paralel cu
munca la abordarea unei unităţi didactice aparte, deoarece acestea acţionează în comun, la aceste
realizări se tinde să se ajungă prin faptul că temele, problemele, elementele programei se observă
din mai multe unghiuri, iar realizarea lor reprezintă un proces care respectă principiul dobândirii
treptate şi sistematice a cunoştinţelor şi a durabilităţii cunoştinţelor şi abilităţilor.
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