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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă, Limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii, 
Metodica pred ării acestora, Pedagogie pre şcolar ă şi elemente de psihologie a educa ţiei 

(Educatoare/Institutori/Profesori pentru înv ăţământul pre şcolar) 
 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Subiectul al III-lea poate fi tratat fie în limba r omână, fie în limba matern ă. 

 
SUBIECTUL I               (30 de puncte) 
1. Írjon értekezést a magyar novelláról (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Tamási Áron, 
írók művei alapján). 

Értekezését egyetlen novella alapján írja meg, figyelembe véve a következő szempontokat: 
a. a novella műfaji sajátosságai                                                                                                5 pont 
b. a történetalakítás sajátosságai a választott novellában                                                        5 pont 
c. a főszereplő megteremtésének eljárásai (pl. cselekedtetés, beszéltetés, más szereplők általi 
jellemzés, névadás, tipizálás, környezetrajz)                                                                            5 pont 
 

Az értekezés megfogalmazásában vegye figyelembe a logikus gondolatmenetet, 
szövegkohéziót, helyes fogalom- és nyelvhasználatot, helyesírást, valamint az értekezés tartalmi 
és formai jegyeinek betartását. 

A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. 
A terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 

 
2. Határozza meg, milyen mássalhangzó törvények érv ényesülnek a következ ő szavakban:  
barátokkal, bátyja, játszik, jobbra, mondta              5 pont 
 
3. Mutasson be egy népmesét  (mesetípus, tartalom, szereplők, meseelemek)!                   5 pont 
 
4. Citi ţi cu aten ţie textul de mai jos, apoi r ăspunde ţi la cerin ţele formulate. 
 
        „Azi dimineaţă m-am trezit, 
        Căci mi-a bătut nerăbdător la geam, 
        Cu degetele sale fragede de ram, 
        Caisul, care peste noapte-a înflorit. 
 
        Şi nu-l recunoscui de la-nceput... 
        Atâta alb şi roz îşi răsfăţa risipa, 
        Că m-am gândit un înger c-a trecut 
        Şi-n ramurile lui şi-a frânt aripa.”         (Magda Isanos – Caisul ) 
 
 
a. Despărţiţi în silabe cuvântul dimineaţă.       1 punct  
b. Numiţi un sinonim pentru sensul din text al cuvântului fragede.    1 punct 
c. Menţionaţi folosirea cratimei în structura: „Şi nu-l recunoscui...”.   1 punct  
d. Identificaţi, din prima strofă, un vers care sugerează imaginea primăverii.  1 punct  
e. Menţionaţi funcţia sintactică a cuvântului subliniat din text.    1 punct 
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SUBIECTUL al II-lea                         (30 de puncte) 

Tervezzen meg egy versfeldolgozás lépéseit 5-6 éves korosztálynak!         30 pont  
Figyeljen a következő szempontokra: 

• az életkori sajátosságokhoz igazodó versválasztásra 
• a választott vers műfaji sajátosságaira 
• a versfeldolgozás műveletsorára (menetére) 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. Realizaţi un eseu de maximum o pagină, în care să prezentaţi conceptul de proiectare 
pedagogică a activităţilor formativ-educative din grădiniţă. 
 
În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele aspecte: 

- prezentarea conceptului de proiectare pedagogică, din perspectiva funcțiilor pe care 
aceasta le are în organizarea activităţilor formativ-educative din grădiniţă; 

- exprimarea unui punct de vedere propriu, argumentat, cu privire la importanţa proiectării 
pedagogice a activităţilor formativ-educative din grădiniţă. 

 

Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru con ţinutul  eseului veţi 
primi 10 puncte  (câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă/reper), iar pentru redactarea  eseului veţi primi 
5 puncte  (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 puncte; 
încadrare în limita de spaţiu indicată – 1 punct). 
 
 
2. Prezentaţi, în maximum o pagină, importanța educației, ca factor determinant al dezvoltării 
psihoindividuale a copilului, având în vedere următoarele aspecte: 

- definirea conceptului de educație; 
- prezentarea importanței educației, ca factor determinant al dezvoltării psihoindividuale a 

copilului în grădiniță. 
 
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul textului este la alegere. Pentru con ţinutul  eseului 
veţi primi 10 puncte , iar pentru redactarea  textului veţi primi 5 puncte  (organizarea ideilor în scris 
– 2 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 puncte; încadrare în limita de spaţiu indicată – 
1 punct). 


