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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba și literatura slovac ă matern ă, Limba și literatura român ă și universal ă pentru copii, 
Metodica pred ării acestora, Pedagogie pre școlar ă și elemente de psihologie a educa ției 

(Educatoare/ institutori/ profesori pentru înv ățământul pre școlar)  
 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. 15 puncte 
 

Pozorne pre čítajte ukážku a odpovedajte na otázky: 
Jeden kráľ mal tri dievky. Varoval si ich ako oči v hlave. Keď už mu údy slabli a hlava 

sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um , ktorá by z jeho troch dievok mala byť po jeho 
smrti kráľovnou. Tažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečne a všetky mal rovnako rád. 
Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal 
svoje dievky pred seba a takto im vravel: 

Dievky moje, starý som, vidíte, a neznám, či dlho ešte budem s vami. Chcem teda 
ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Skôr by som ale rád vedieť, dietky moje, ako 
ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca? 

Eh, otče môj, milší ste mi nad zlato! – odpovedala najstaršia dcéra a otcovi pekne 
pobozkala ruku. 

No, dobre; a ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca? 
Jaj, otče môj drahý, ja vás ľúbim ako môj vienok zelený! Riekla tá stredná a ovíjala sa 

otcovi okolo hrdla. 
No, dobre; a ty, dcérka najmladšia, akože ma ty ľúbiš? 
Ja, tatuško,ľúbim si vás ako soľ! Povedala Maruška a pozrela milo na otca. 
Eh, ty naničhodnica, či ty otca len zatoľko máš ako soľ? Rozkríkli sa na ňu staršie sestry. 
Veru ľúbim si ho tak ako tú soľ! Prisvedčila Maruška ešte raz a ešte ľúbeznejšie pozrela na 

otca. 
Ale ani u otca nezdolala nič. Otec sa náramne rozhneval , že či dieťa len zatoľko má mať 

vlastného otca ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa. 
Iď, iď mi z očú! Okríkol sa na ňu, keď si ma zaviac nevážiš len ako soľ. Až nastanú také 

časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás, budeš kráľovnou! 
Maruška nemohla od ľútosti preriecť ani slova,že otec jej lásku takto zaznával. Zvyknutá 

bola otcovo slovo navlas poslúchnuť a vedela, že by pred sestrami neobstála viac v dome, nuž 
zobrala svoje hábky a pobrala sa preč. 

        Ľudová rozprávka - Soľ nad zlato 
 
1. Zaraďte ľudové rozprávky do literárneho druhu.      2 body  
2. Definujte rozprávky.Spresnite triedenie rozprávok a uveďte príklady.   5 bodov  
3. Uveďte príklady nadprirodzených predmetov a bytostí vystupujúcich v ľudových rozprávkach. 
            2 body 
4. Definujte prídavné mená, spresnite ich gramatické kategórie a vzory.   4 body 
5. Vypíšte z textu dve slovesá a spresnite ich gramatické kategórie.   2 body 
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B. 15 puncte 
 
Eu am numai trei picioare,     Cât sunt de frumoși copiii 
Și de-abia mă mișc: țop, țop.     Cei cuminți, și cât de mult 
Râd, când mă-ntâlnesc copiii,    Mi-ar plăcea să stau cu dânșii 
Că mă cheamă cuțu șchiop.     Să mă joc și să-i ascult! 
 
Frații mei ceilalți se joacă     Dar copiii răi la suflet 
Cu copiii, toți, dar eu      Sunt urâți, precum e-acel 
Nu pot alerga ca dânșii,     Care m-a șchiopat pe mine, 
Că sunt șchiop și cad mereu!    Și nu-i pot iubi defel… 
 
Și stau singur toată ziua     M-a lovit din răutate 
Și plâng când mă gândesc     Cu o piatră în picior, 
Că tot șchiop voi fi de-acuma    Și-am zăcut, și-am plâns atâta 
Și tot trist am să trăiesc.     De credeam că am să mor… 
 
Și când mă gândesc ce bine     Acum vine și-mi dă zahăr 
M-aș juca și eu acum,     Și ar vrea să fie bun 
Și-aș lătra și eu din poartă     Și-aș putea să-l mușc o dată 
La copiii de pe drum!...     De picior, să mă răzbun, 
 
     Dar îl las așa, să vadă 
     Răul, că un biet cățel 
     Are inima mai bună 
     Decât a avut-o el. 

 
      Elena Farago – Cățelușul șchiop 

1. Prezentați, folosind cuvinte proprii, trei aspecte din viața cățelușului, ce reies din textul de mai 
sus.            6 puncte 
2. Rezumați în 15 rânduri o povestire cuprinsă în programa de examen care să prezinte o altă 
întâmplare decât cea din textul dat având drept protagoniste animale. Evidențiați și mesajul 
educativ al povestirii.           3 puncte  
3. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.      2 puncte 
4.Scrieți antonimele cuvintelor: trist, bine, răi, frumos.     4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A 15 puncte 

Predstavte stručne jazykovú výchovu dieťaťa v predškolskom období. Majte na zreteli: 
- Hlavný cieľ a poslanie jazykovej výchovy.      5 bodov  
- Dôležitosť čiastkových cieľov jazykovej výchovy.     5 bodov  
- Vplyv prostredia na jazykový a rečový rozvoj osobnosti dieťaťa.   5 bodov  

 
B 15 puncte 

1. Scrieți șase dintre condițiile /calitățile pe care trebuie să le îndeplinească întrebările utilizate în 
activitatea de convorbire.         6 puncte  
2. Numiți patru dintre etapele jocului didactic.      4 puncte  
3. Redactați un plan conținând cinci întrebări pentru activitatea de repovestire a poeziei Cățelușul 
șchiop.            5 puncte 
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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). 
 


