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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

21 iulie 2014 
Probă scris ă 

 
Limba latin ă 

 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Se permite utilizarea unui dic ționar latin-român/latin-o limb ă modern ă 
 

SUBIECTUL I (45 de puncte) 

Realizați proiectarea unit ății de înv ățare: „Vergilius-Dulces exuviae”, pornind de la vers urile 
de mai jos: 
 
Hic, postquam Iliacas vestis notumque cubile 
conspexit, paulum lacrimis et mente morata 
incubuitque toro dixitque novissima verba:  
„dulces exuviae, dum fata deusque sinebat, 
accipite hanc animam meque his exsolvite curis. 
Vixi et quem dederat cursum Fortuna peregi, 
et nunc magna mei sub terras ibit imago. 
Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,  
ulta virum poenas inimico a fratre recepi, 
felix, heu nimium felix, si litora tantum 
numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae.” 
dixit, et os impressa toro; „moriemur inultae, 
sed moriamur” ait. Sic, sic iuvat ire sub umbras. 

(Vergilius, Aeneis, Liber IV) 
 

1. Respectați succesiunea logică de etape ale procesului didactic în vederea atingerii 
competențelor vizate. 
 
2. Prezentați cinci activități de învățare utilizate în derularea scenariului didactic, precizați anul de 
studiu al elevilor și specificați competențele. 
 
3. Evidențiați relația dintre competențele vizate și activitățile propuse. 
 
 (Conținut, redactare – 40 p.; corectitudine lingvistică – 5 p.) 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
Propune ți cinci chestionare de evaluare a competen țelor dobândite de elevi referitoare la 
propozi ția participial ă absolut ă din limba latin ă. 

• Concepeți un chestionar cu enunțuri alternative de tipul adevărat/fals, un chestionar cu 
itemi de discriminare multiplă cu trei-patru variante de răspuns în care doar un răspuns 
este corect, un chestionar care cuprinde itemi de completare, un chestionar cu itemi de 
ordonare sau de clasificare și un chestionar cu itemi de asociere. 

 
• Fiecare chestionar va include cel puțin patru întrebări sau enunțuri și va fi însoțit de grila de 

corectare. 
 (Conținut, redactare – 40 p.; corectitudine lingvistică – 5 p.) 
 


