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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT  

4 august 2016 
 

Probă scris ă   
Limba şi literatura român ă 

Varianta 3 
• 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. Redactaţi un eseu de 600 – 900 de cuvinte, în care să motivaţi, formulând două argumente, 
apartenenţa la un curent cultural/literar a unui text poetic aparţinând lui Tudor Arghezi, valorificând 
două referinţe critice sau de istorie literară.  12 puncte  
 

B. Prezentaţi interjecţia. 12 puncte   
În elaborarea răspunsului, veţi avea în vedere:  
– menționarea a două aspecte definitorii ale clasei interjecţiei; 
– numirea a două criterii de clasificare a interjecţiei; 
– ilustrarea, prin câte un exemplu, a două tipuri de interjecţie; 
– exemplificarea, prin câte un enunţ, a două funcţii sintactice ale interjecţiei.  
 
  

Notă! Se acordă 6 puncte  pentru redactare (utilizarea limbii literare şi a limbajului de specialitate, 
organizarea ideilor în scris, ortografie, punctuaţie).   
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Alegeţi una dintre următoarele secvenţe din programele şcolare în vigoare: 
 
 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

3.1 identificarea ideilor principale după citirea 
globală a unui text 

– idei principale, idei secundare;  
– opera literară; texte literare (populare şi culte), 
texte nonliterare (articolul de dicţionar, reclama); 
– conţinutul şi structurarea formală a textului 
poetic (în strofe şi în versuri); rima în poeziile 
studiate; 
– raportul dintre realitate şi literatură. 
 

Programe şcolare , Limba şi literatura român ă, clasele a V-a – a VIII-a ,  
aprobate prin ordin al ministrului, nr. 5097/09.09.2009, clasa a V-a 

 
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind 
textele studiate 

– construcţia textului argumentativ;  
– rolul conectorilor în argumentare; 
– textul critic în raport cu textul discutat; 
– tehnica argumentării; 
– discurs argumentativ oral şi scris. 
 

Programa şcolar ă, Limba şi literatura român ă – clasa a IX-a , ciclul inferior al liceului ,  
aprobată prin ordin al ministrului nr. 5099/09.09.2009 
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Prezentaţi, pe baza secvenţei alese, modul în care se formează/dezvoltă competenţa specifică. 
 

În prezentarea demersului didactic, veţi avea în vedere următoarele aspecte: 
– prezentarea unui element de conținut asociat competenţei specifice date;   6 puncte   
– explicarea relaţiei dintre competenţa specifică dată şi elementul de conţinut ales;  6 puncte  
– detalierea unei activități de învățare, relevante pentru formarea/dezvoltarea competenței 

specifice date;  6 puncte  
– descrierea unei forme de management al clasei adecvate modului în care se formează/dezvoltă 

competența specifică dată;  6 puncte  
– elaborarea a doi itemi de tip diferit (semiobiectivi/subiectivi) pentru evaluarea modului în care   

s-a format/dezvoltat competența specifică dată.  6 puncte  
 

Notă! Se punctează corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor folosite şi utilizarea adecvată a 
limbajului de specialitate. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe elaborate pe baza Programei pentru examenul 
național de definitivare în învățământ la disciplina pedagogie și elemente de psihologie școlară: 
 

1. Explicați conceptele de învățare și de predare.    6 puncte 
2. Menționați câte o caracteristică a educației informale și a educației formale. 4 puncte  
3. Enumerați trei tipuri de curriculum. 6 puncte 
4. Precizați două funcții ale evaluării școlare. 6 puncte 
5. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare frontală a clasei de elevi. 
 8 puncte 
 
 


