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PRELIMINARII 

 

          Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului la limba şi literatura română este elaborată în 

baza prevederilor Curriculumului modernizat la limba şi literatura română pentru clasele a V-a - IX-a 

(2010). Programa are drept scop evaluarea  obiectivă a elevilor la sfîrşitul treptei gimnaziale şi unificarea 

cerinţelor faţă de competenţele  absolvenţilor  clasei a IX-a.  

        Programa este destinată profesorilor, elevilor, managerilor unităţilor de învăţămînt, specialiştilor de la 

Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt, tineret şi sport, părinţilor etc. 

Examenul de absolvire a gimnaziului la limba şi literatura română oferă fiecărui candidat 

posibilitatea să-şi confirme şi să-şi aprecieze competenţele de comunicare, fapt ce le va facilita o 

socializare eficientă, de calitate. Examenul mai oferă şi un diagnostic obiectiv al nivelului de însuşire a 

limbii române, informaţie necesară elevilor, profesorilor, părinţilor, persoanelor interesate de calitatea 

educaţiei în general. 

 

I. STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CONTEXTUL EXAMENELOR 

 

În cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului proba de evaluare la limba şi literatura română este 

susţinută, în scris, de către toţi absolvenţii. Timpul de realizare a testului este de 120 de minute.   

Disciplina Limba şi literatura română, în cadrul evaluării externe la finele etapei gimnaziale, are statut de 

disciplină obligatorie. Prezenta programă vizează evaluarea competenţelor elevilor de: 

 aplicare în enunţuri/contexte a unităţilor lexicale, structurilor lexico-gramaticale; 

 receptare a mesajelor, informaţiilor scrise; 

 înţelegere globală a conţinutului mesajului/textului; 

 identificare a personajelor, faptelor, evenimentelor într-un text; 

 interpretare a textului; 

 caracterizare a personajelor; 

 producere a mesajelor în limba-ţintă la diferite teme etc. 

Subiectele selectate evaluează competenţele elevilor, aplicînd o abordare comunicativ-pragmatică, 

funcţională.  Itemii vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, descriere, restabilire), sintetic (de construcţie), 

productiv (de creare). 
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II. COMPETENŢE TRANSVERSALE 

 

1. Competenţe de învăţare/a învăţa să înveţi; 

2. Competenţe de comunicare în limba maternă; 

3. Competenţe de comunicare în limba de stat; 

4. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 

5. Competenţe acţional-strategice; 

6. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 

7. Competenţe interpersonale, civice, morale; 

8. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

9. Competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale; 

10.  Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 

11.  Competenţe antreprenoriale. 

 

III. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE 

 

Competenţe de învăţare∕a învăţa să înveţi 

 Competenţe de a învăţa din surse diverse, independent şi împreună cu alţii.  

 Competenţe de a acţiona în vederea satisfacerii unor nevoi prin autoformare (stabileşte scopuri şi 

realizează planuri de formare a unor abilităţi). 

 

Competenţe de comunicare în limba maternă 

 Competenţa de realizare a unor contacte comunicative (oral şi în scris). 

 Competenţa de utilizare adecvată a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate. 

 

Competenţe de comunicare în limba de stat 

 Competenţa unui vorbitor cult, conştient, capabil să înţeleagă şi să producă, adecvat şi corect, 

mesaje orale şi scrise. 

 Competenţe de selectare, prelucrare şi prezentare a unor informaţii din diverse surse. 

 

Competenţe de comunicare într-o limbă străină 

 Competenţe de a comunica, aplicînd un minimum lexical şi gramatical în limba dată. 

 

Competenţe acţional - strategice 

 Competenţe de a acţiona conform unui plan în activitatea de învăţare şi odihnă. 

 Competenţe de a stabili legătură dintre propriile capacităţi, eforturi şi rezultatele activităţii. 

 

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

 Competenţe de a manifesta atitudine pozitivă şi încredere în forţele proprii. 

 Competenţe de autoreflecţie, autoevaluare şi autocontrol în activitatea de învăţare, în relaţiile cu alte 

persoane. 

 Competenţe de a-şi asuma responsabilitatea faţă de înfăţişarea şi sănătatea sa, faţă de obiectele 

personale.  

 Competenţe de securitate personală. 

 

Competenţe interpersonale, civice, morale 

 Competenţe de a interacţiona constructiv cu oamenii din jur, pe bază de colaborare. 

 Competenţe de valorizare a familiei, clasei, şcolii, a relaţiilor de prietenie. 

 Competenţe de a identifica apartenenţa sa naţională, a-şi valoriza propriul popor, ţară, a respecta 

normele de comportament legate de simbolurile Republicii Moldova. 
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Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

 Competenţe de observare, de utilizare a instrumentelor de măsurare şi de descriere în vederea 

obţinerii informaţiei despre lumea vie şi inertă. 

 Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază şi a proprietăţilor lor pentru a inventa 

soluţii econome ale problemelor în activitatea de învăţare. 

 Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a informaţiei. 

 Competenţe de a-şi construi comportamentul său în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei 

„cauză - efect”. 

 

Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) 

 Competenţe de utilizare a resurselor informatice digitale destinate învăţării şi odihnei. 

Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori) 

 Competenţe de utilizare a mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi autoexprimare. 

 Competenţe de a respecta diversitatea dorinţelor şi posibilităţilor oamenilor, de a recunoaşte 

drepturile persoanelor reprezentante ale diferitor culturi. 

 

Competenţe antreprenoriale 

 Competenţe de analiză a relaţiei „costuri - beneficii” pentru a lua decizii în activitatea de învăţare şi 

cea zi de zi. 

 Competenţe de iniţiere a jocurilor, activităţilor în grup şi contactelor cu colegii săi. 

 
 

IV. COMPETENŢE SPECIFICE LA DISCIPLINĂ 

 

1. Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de informaţii, texte. 

2. Lectura corectă, fluentă, conştientă a textelor literare şi nonliterare. 

3. Realizarea lecturilor pentru cunoaşterea tezaurului literar şi cultural, pentru selectarea informaţiilor 

pe diferite teme. 

4. Analiza/interpretarea textelor literare/nonliterare din perspectiva propriei viziuni, evidenţiind 

mijloacele artistice ale operelor literare. 

5. Producerea actelor de comunicare proprii, în diferite situaţii de comunicare, cu şi fără repere, prin 

descrierea, prezentarea şi aprecierea faptelor, proceselor din societate şi natură, aplicînd normele de 

utilizare a limbii române literare.  

6. Operarea şi transformarea/modificarea structurilor lingvistice adecvat situaţiei de comunicare. 

7. Redactarea textelor funcţionale, respectînd normele de ordonare în pagină.  

8. Înţelegerea mesajului de pe poziţia comunicării prin sesizarea valorilor comune şi specifice 

reflectate în literatura română şi literatura etniilor conlocuitoare. 

9.  Utilizarea resurselor informatice digitale în vederea producerii actelor comunicative. 

10.  Însuşirea normelor  etice, a tradiţiilor, culturii, istoriei şi literaturii vorbitorilor limbii-ţintă. 
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V. CONEXIUNI EVALUATIVE 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de informaţii, texte. 

N.B. Elementul cît? al obiectivului de evaluare îl vor indica profesorii/autorii materialelor 

       de evaluare externă în funcţie de circumstanţele concrete. 

 

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Citirea fluentă, 

conştientă, 

expresivă (se 

evaluează aspectul 

conştientă). 

Elevul va fi capabil:  

 să identifice/ să 

selecteze din text 

informaţii 

semnificative; 

 Încercuieşte răspunsul corect: 

Slujitorul a decis că cel mai frumos copil este: 

A. fiul împăratului, 

B. fiul său, 

C. fiul bucătarului. 

 Citeşte afirmaţia. Dacă este adevărată, subliniază litera A. Dacă afirmaţia este falsă, subliniază 

litera F. 

A    F   Împăratul l-a pedepsit pe slujitor pentru alegerea  făcută. 

 Citeşte afirmaţia. Dacă partea a doua explică de ce este adevărată prima parte, subliniază Da, în 

caz contrar - Nu. 

Da    Nu     Mătuşa a părăsit casa de odihnă, deoarece îi era dor de nepoţi. 

 Completează enunţurile cu informaţii adecvate din text. 

Mama este o femeie… care are… .  Ea este extrem de mîndră de… . 

 Transcrie din text patru cuvinte ce redau trăirile personajului. 

 Subliniază în text două cuvinte/îmbinări de cuvinte ce indică vîrsta personajului. 

 Subliniază în text elementele de portret al personajului. 

 Selectează din text trei acţiuni ale personajului ce îi demonstrează insistenţa. 

 Transcrie din text enunţul ce indică atitudinea personajului faţă de învăţătură. 

 Subliniază în text un proverb. 

 Transcrie din text echivalentul expresiei frazeologice: Делать из мухи слона.  

 

 să identifice 

circumstanţele 

desfăşurării acţiunii 

(locul, timpul, cauza, 

consecinţa etc.); 

 Transcrie din text enunţul ce indică motivul plecării personajului din satul natal. 

 Subliniază în primul alineat trei cuvinte ce indică locul desfăşurării acţiunii. 

 Selectează din text trei îmbinări de cuvinte ce demonstrează că evenimentul a avut loc toamna. 

 Continuă fiecare enunţ cu cîte o informaţie potrivită din text: 

Tînărul a decis să devină medic, pentru că… 

Pentru că nu a luat o decizie corectă, a urmat… 
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 Transcrie din text cîte un enunţ ce indică: 

a) cauza conflictului, 

b) consecinţele conflictului, 

c) metoda de soluţionare a conflictului. 

 Subliniază în text, cu o linie, circumstanţele favorabile desfăşurării acţiunii, iar cele nefavorabile - 

cu două linii. 
 să formuleze 

întrebări/ să răspundă 

la întrebări în baza 

textului; 

 Formulează cîte o întrebare - cheie pentru fiecare fragment numerotat al textului. 

 Formulează, în baza textului, patru întrebări care să indice:  

a) evenimentul,  

b) personajele,    

c) timpul, locul desfăşurării acţiunii. 

 Formulează patru întrebări la text, utilizînd formulele propuse:  

Cine…? Unde…? Cînd…? Pentru cine…? 

 Scrie patru întrebări pe care ai vrea să i le adresezi personajului. 

Cum…? Crezi că…? De ce…? Cînd…? 

 Scrie trei întrebări personajului pentru a afla: locul lui de naştere, vîrsta, preferinţele. 

 Răspunde la întrebări, utilizînd informaţii din text. 

 

 să stabilească ideile 

esenţiale ale textului; 

 Extrage din text şi scrie enunţul ce conţine ideea principală a textului.  

 Încercuieşte litera, din faţa proverbului, ce corespunde conţinutului textului. 

A. Prietenul bun la nevoie se cunoaşte. 

B. Prietenia nu se cumpără. 

C. Fă-ţi prieteni noi, dar nu-i uita pe cei vechi. 
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Utilizarea unui 

lexic adecvat 

temei abordate/ 

situaţiei.  

 să utilizeze adecvat 

lexicul limbii române 

(sinonime, antonime, 

omonime etc.); 

 Completează spaţiile libere cu cuvinte ce indică gradele de rudenie. 

Mama mamei îmi este…   Fiul unchiului îmi este… 

 Înlocuieşte cuvîntul şcoală cu sinonime potrivite contextului: 

a) A făcut nouă ani de şcoală. -  (studii) 

b) Acea călătorie a fost o adevărată şcoală a vieţii.  - (experienţă)  

 Precizează, cu ajutorul sinonimelor, sensul expresiilor subliniate în text: 

a se pune pe gînduri - …         şi zi şi noapte - … 

 Înscrie în spaţiile libere sinonimele cuvintelor evidenţiate.  

A apărut un pici ___________.  Bineînţeles  __________ am rămas uimit ______________. 

 Completează enunţurile cu expresiile frazeologice date între paranteze. 

a) Un copil educat niciodată… părinţii.  

b) Obraznicul întotdeauna…  

c) Nu e bine … prietenii. 

(a se vedea de la o poştă, a-şi face de ruşine, a purta cu zăhărelul) 

 Subliniază sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvîntului bun: 

binevenit, cumsecade, milos, ascultător, competent, avantajos. 

 Scrie pentru cuvintele date cîte:  

 un sinonim:  un antonim: 

a se întoarce    

 Uneşte prin linii perechile de antonime. 

crud 

calm 

           

distrat  

agitat 

milos   

  

Alcătuirea 

propoziţiilor cu 

îmbinări de 

cuvinte, sinonime, 

perechi de 

antonime. 

 

 să alcătuiască 

propoziţii, folosind 

unităţile lexicale 

propuse; 

 Alcătuieşte două enunţuri în care cuvîntul vie să aibă alte sensuri decît în text. 

 Alcătuieşte cîte un enunţ cu perechile de antonime: a veni - a pleca, uşor - greu. 

 Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvîntul nouă să aibă sensuri diferite.  

Nouă (pronume)…, Nouă (numeral)…, Nouă (adjectiv)… . 

 Scrie cîte un enunţ cu fiecare dintre sensurile cuvîntului a examina: 

        a studia …,  a cerceta starea sănătăţii…, a supune unui examen.  

 Explică printr-un enunţ: 

a nu-şi vedea capul de trebi...,     a-şi sufleca mînecile... 

 Alcătuieşte enunţuri cu: zgîrîie-brînză; a spune braşoave; a lega cartea de gard. 
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Alcătuirea planului 

unui text.  

 să alcătuiască, cu şi 

fără repere, planul 

simplu al unui text; 

 Construieşte planul, folosind din text enunţuri, îmbinări de cuvinte, cuvinte. 

 Redactează planul, utilizînd citate scurte din fiecare fragment numerotat al textului. 

 Numerotează punctele planului corespunzător conţinutului: 

 originea personajului, 

 relaţiile cu părinţii, 

 planuri de viitor. 

 Restabileşte planul conform conţinutului textului. 
1. Prima întîlnire. 

2. Călătoria la mare. 

3. … 

4. … 

5. Visul împlinit. 

Intitularea 

fragmentului/ 

textului, utilizînd 

aforisme, proverbe.  

 să sintetizeze 

mesajul global al 

textului, respectînd 

parametrii indicaţi. 

 Propune un alt titlu pentru textul dat. 

 Intitulează textul cu un proverb. 

 Încercuieşte litera din dreptul proverbului ce se potriveşte drept titlu. 

 Formulează titlul-temă şi/sau titlul-idee al textului.  

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Realizarea actelor comunicative în diferite situaţii de comunicare, aplicînd normele de utilizare a  

                                                limbii române literare.  

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Alcătuirea unui 

dialog pe baza 

unor circumstanţe.  

 să completeze/ să 

construiască un dialog 

în baza textului; 

 Completează dialogul cu replici adecvate. 

- Ce fragment al textului ţi-a plăcut mai mult? 

- …  

 Construieşte un dialog, din şase replici, cu un personaj în care nu ai încredere. 

Repere: mi se pare că, n-aş zice, probabil, ştiu eu…? 

Caracterizarea 

unui personaj.  

 să caracterizeze 

succint un personaj în 

baza informaţiei 

citite; 

 Caracterizează, în patru enunţuri, personajul în numele colegilor acestuia.  

 Caracterizeaz-o, în patru enunţuri, pe Elena în numele vechilor prieteni.  

Repere: sociabilă, sîrguincioasă, sinceră. 

 Argumentează, printr-un enunţ dezvoltat, fiecare trăsătură a personajului, indicată în tabel. 

 

Trăsături Comentarii personale 

inventiv … 

 Demonstrează, în patru enunţuri, că personajul este responsabil. 

 Descrie, în şase enunţuri, personajul precizînd: vîrsta, ocupaţia, pasiunile. 
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Continuarea unui 

subiect, utilizind 

enunţuri 

dezvoltate.  

 să continue textul în 

baza limitelor 

indicate; 

 Construieşte, în două enunţuri, finalul textului. 

 Rescrie ultimul alineat al textului, propunînd un final fericit. 

 Continuă textul cu trei enunţuri în care să propui o soluţie pentru situaţia creată. 

 Construieşte, în patru enunţuri, un final fericit al textului. 

Exprimarea 

punctului propriu 

de vedere/ 

interpretarea unui 

text. 

 să expună opinii cu 

privire la textul citit. 

 Exprimă-ţi, în trei enunţuri, impresia pe care ţi-a produs-o lectura textului. 

 Scrie trei lucruri pe care le apreciezi la personaj şi trei care îţi displac. 

 Exprimă-ţi, în trei enunţuri, opinia în legătură cu afirmaţia personajului: … . 

 Relatează, în două enunţuri, cum ai proceda tu într-o astfel de situaţie. 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Realizarea actelor comunicative în diferite situaţii de comunicare,  

                                     aplicînd normele de utilizare a limbii române literare.  

 

Aplicarea normelor 

limbii române 

literare. 

 să aplice corect 

materia lingvistică în 

contextele propuse; 

 

 

 

 Scrie în spaţiile libere verbele la modul condiţional, timpul prezent (ce ar face?). 

Dacă fiecare  la cei mai trişti ca noi, lumea  mai frumoasă. 

 Completează spaţiile libere cu formele potrivite ale substantivului familie. 

______ face ca omul să treacă de la egoism la altruism. În ____ trebuie să domine iubirea şi 

conştiinţa datoriei. Într-o _______ copiii trebuie să-i respecte pe părinţi. Fericirea _______ 

depinde de fiecare membru al ei. 

 Completează spaţiile libere cu adjective potrivite dintre paranteze: 

Dacă vrei să ai succes, trebuie să ai cunoştinţe _____, minte _____ şi spirit ______. 

(ageră, modernă, practic, plăcut, vaste, dorite) 

 Completează spaţiile libere cu pronume potrivite la cazul acuzativ. 

Astăzi este ziua de naştere a verişoarei. Eu __ felicit. Ea __ invită în ospeţie.  

 Rescrie verbele, punîndu-le la imperfect (ce făcea?). 

Cînd  rîndul să răspundă,  ea  să vorbească fluent. 

Dacă   doar note de „zece”.  

 Rescrie enunţul (Astăzi plec la bunici.) ca să exprime: 

a) negaţie, 

b) mirare, 

c) poruncă. 

 Formează adjective de la substantivele date. 

hărnicie 

blîndeţe 

 bucurie 

supărare 
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tristeţe 

noroc 

mulţumire 

fericire 
 

 să respecte, în 

mesajele produse, 

regulile ortografice ale 

limbii române. 

 Criteriile, privind respectarea normelor limbii române literare (ortografice, ortoepice, semantice, 

gramaticale, de punctuaţie, stilistice),  se specifică în baremul de corectare. 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Analiza/ interpretarea textelor literare, nonliterare din perspectiva propriei viziuni,  

                                                    evidenţiind mijloacele artistice ale operelor literare. 

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Realizarea unor 

lucrări scrise 

(expunere cu 

caracter narativ, 

compuneri - 

miniatură după 

imagini, serii de 

imagini, 

caracterizarea unei 

persoane). 

 să caracterizeze 

personaje, persoane, 

utilizînd un lexic 

adecvat. 

 

 Caracterizează, în şapte enunţuri, un personaj care te-a impresionat. Argumentează. 

 Demonstrează, în şapte enunţuri, că Alexandru cel Bun este un personaj pozitiv. 

 Scrie o listă de cuvinte (verbe, adjective, adverbe, substantive), utilă colegilor la caracterizarea 

mătuşii din nuvela „Odihna” de Ion Druţă. 

 Caracterizează prepeliţa din povestirea „Puiul” de Alexandru-Brătescu Voineşti în rol de mamă. 

Argumentează-ţi, în şapte enunţuri, opinia. 

 Redactează, în zece enunţuri, un eseu cu genericul: Personajul, faptele căruia m-au pus pe 

   gînduri… 

 Continuă enunţurile, expimîndu-ţi atitudinea faţă de faptele personajului. 

Îmi place ... 

Apreciez... 

Nu suport ... 

Nu sînt sigur/sigură ...  

Mi-e greu să spun ... 

Nu am nimic împotrivă ...  

Sînt absolut de acord ... 

 Caracterizează personajele, completînd tabelul cu cîte două enunţuri. 

 

Badea Cireş Badea Cireş şi Mătuşa Mătuşa din Năduşita 

Trăsături deosebite Trăsături comune Trăsături deosebite 

... ... ... 
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COMPETENŢA SPECIFICĂ: Producerea actelor de comunicare proprii, cu şi fără repere, prin descrierea,  

                                                prezentarea şi aprecierea faptelor, proceselor din societate şi natură. 

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Construirea 

mesajelor după 

repere. 

 să redacteze o 

compoziţie  în baza 

reperelor propuse; 

 Descrie, în opt enunţuri, în baza imaginii, cea mai fericită zi din copilăria ta.  

                                  sau    

 Descrie, în opt enunţuri, chipul mamei. Foloseşte comparaţii (ochi albaştri ca cerul, frumoasă ca 

îngerul, gingaşă ca ghiocelul etc.). 

 Scrie, în zece enunţuri, un eseu despre creaţia lui  Gr. Vieru.  

Respectă planul: 

a) debutul literar, 

b) creaţia pentru copii, 

c) tematica operei, 

d) ideile de bază. 

 Scrie, în opt enunţuri, un text coerent la tema: Mama este îngerul meu păzitor. 

Respectă condiţiile:  

a) descrie portretul fizic al mamei; 

b) numeşte şi argumentează calităţile ei; 

c) formulează concluzii. 

 Scrie, în opt enunţuri, un text coerent la tema: Gîndind la natură, de fapt, ne gîndim la viitor. 

Respectă condiţiile:  

a) descrie succint situaţia ecologică din localitate; 

b) numeşte una din probleme; 

c) propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

 Scrie, în zece enunţuri, un eseu cu titlul: Prietenul este o mare bogăţie, respectînd cerinţele faţă de 

tipul compoziţiei  (introducere, cuprins, încheiere/formularea concluziilor). 

 Redă, în zece enunţuri, conţinutul povestirii „Alexandru cel Bun” de N. Dabija de la persoana întîi.   

 Scrie, în zece enunţuri, un eseu la tema: Valoarea cărţilor în viaţa omului, pornind de la afirmaţia 

lui Grigore Vieru: Cartea este cel mai limpede izvor de cunoaştere pentru toată viaţa şi trebuie 

mereu să rămînă aşa în viaţa ei: o valoare care te ajută să cunoşti viaţa şi oamenii.  
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În eseul tău: 

a) dezvoltă tema, folosind o idee din citatul propus; 

b) explică, prin două argumente, ce valoare trebuie să aibă cărţile în viaţa unui om; 

c) ilustrează ideile expuse printr-un exemplu din operele citite şi din viaţa personală; 

d) realizează legătura dintre idei, pentru a scrie un text coerent; 

e) respectă volumul indicat; 

f) scrie corect textul.   

 Scrie, în zece enunţuri, o istorioară  care ar avea drept titlu unul din  proverbele: 

a) Lacom la bogăţie şi sărac la minte. 

b) Obraznicul mănîncă praznicul, ruşinosul roade osul. 

c) Fricosul se teme şi de umbra sa. 

d) Omul rău e ca un cărbune, dacă nu te arde - te înnegreşte. 

e) Omul bun e ca pîinea cea de grîu.    

 

Alcătuirea unui 

dialog pe baza unor 

circumstanţe.  

 să formuleze 

întrebări logice 

adecvat situaţiei de 

comunicare; 

 să răspundă adecvat 

la întrebări conform 

sarcinii; 

 Formulează cinci întrebări pe care ai vrea să le adresezi cîntăreţului tău preferat.  

 Răspunde în numele părinţilor tăi la următoarele întrebări: 

− Ce înseamnă munca pentru Dumneavoastră? 

− Credeţi că exemplul personal contează? 

− Ce sfaturi le-aţi da tinerilor? 

 Improvizează un interviu, din opt replici, cu Gheorghe Zamfir pentru a afla secretul succesului. 

 Realizează un interviu cu una din personalităţile marcante basarabene din prezent, respectînd 

schema dată  (numărul de linii corespunde numărului de cuvinte în replici).     

 ____  ______     

 _____ ______ ______ 

 _____ _____ _____ ____ 

 _____    ___   _____   ___  __      

 

  să construiască 

dialoguri în baza 

situaţiei propuse. 

 Scrie un dialog, din şase replici dezvoltate, în baza situaţiei: Irina doreşte să-şi continue studiile la 

Colegiul de Medicină. Ea cere sfatul părinţilor. Părinţii îi spun ce calităţi trebuie să-şi dezvolte şi ce 

discipline trebuie să studieze în mod special. 

 Construieşte un dialog, din şase replici dezvoltate, în baza situaţiei: Olga şi Radu discută proiectul 

unei eventuale acţiuni ecologice. Olga propune un şir de activităţi, Radu îşi exprimă acordul/ 

dezacordul. 

 Construieşte un dialog, din şase replici dezvoltate, în baza situaţiei: Andrei vrea să-i cumpere 
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mamei un buchet de flori. El solicită sfatul florăresei. 

 Examinează banda desenată La medic. Construieşte un dialog, a cîte cinci replici pentru fiecare 

interlocutor. 

 

     
 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Redactarea textelor funcţionale, respectînd normele de ordonare în pagină. 

 

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Scrierea unei 

felicitări, a unei 

cereri, a unui 

currriculum-vitae, 

a unui anunţ-

reclamă. 

 să scrie scrisori, 

anunţuri, felicitări, 

acte oficiale conform 

sarcinii. 

 Scrie o scrisoare/ o felicitare, folosind formule de adresare şi de încheiere specifice.     

 Scrie, în opt enunţuri, o scrisoare de mulţumire profesorilor.  

Respectă cerinţele: 

a) Indică destinatarul. 

b) Scrie data. 

c) Utilizează formula de adresare corespunzătoare. 

d) Redactează conţinutul de bază al scrisorii. 

e) Semnează. 

f) Indică expeditorul.   

 Redactează o felicitare lui Nelly Ciobanu cu ocazia obţinerii Premiului Mare la festivalul 

„Crizantema de argint”. Respectă rigorile de structurare a felicitării. Foloseşte expresii poetice.    

 Citeşte şi completează felicitarea, răspunzînd la întrebări. 

 

 
 

Dragă (cine?)_____________ 

Te felicit cu ocazia (care?)___. 

Îţi doresc (ce?) ___________. Fii mereu (cum?)______.     

Cu drag, (cine?)__________ 
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 Plasează corect în pagină anunţul dat. 

Dragi elevi! Pe data de 23 decembrie, la ora 16.00, în sala de festivităţi a liceului, va avea 

loc un concert dedicat sărbătorilor de iarnă. Sînt aşteptaţi toţi doritorii. Comitetul organizatoric. 

 Redactează un anunţ publicitar (al unui produs alimentar) care i-ar îndruma pe  colegi să se 

alimenteze corect. 

 Redactează, în numele lui Radu, o felicitare colegului Victor cu ocazia succesului obţinut la 

olimpiada de matematică. 

 Completează anunţul cu elementele structurale lipsă. 

 

  
 Redactează textul unui anunţ în baza reperelor: 

formula de adresare - elevi; formula de încheiere - comitetul organizatoric; evenimentul – expoziţia 

de fotografii „Bunătatea va salva omenirea”; timpul desfăşurării – 10 aprilie 2014, ; locul – 

biblioteca „B. P. Hasdeu”. 

 

 

COMPETENŢA SPECIFICĂ: Însuşirea normelor etice, a tradiţiilor, culturii, istoriei şi literaturii vorbitorilor limbii-ţintă. 

 

“Subcompetenţe” Obiective de 

evaluare 

Itemi 

Realizarea unor 

lucrări scrise 

(expunere cu 

caracter narativ, 

compuneri-

miniatură după 

imagini, serii de 

imagini, 

caracterizarea unei 

persoane etc.).  

∙ să relateze succint 

sau în detalii despre un 

eveniment. 

 Scrie, în opt enunţuri, un text coerent la tema: Sărbătorile îndrăgite ale familiei mele. 

Respectă condiţiile:  

a) numeşte sărbătorile preferate; 

b) descrie una dintre sărbători; 

c) argumentează alegerea. 

 Scrie, în opt enunţuri, o scrisoare unui prieten/unei prietene din străinătate despre o călătorie prin 

locurile memorabile din Republica Moldova. 

 Scrie un dialog, din şase replici dezvoltate, în baza situaţiei: Irina a fost în ospeţie la rudele de la 

Chişinău. Ea discută cu colegii, menţionînd obiectivele culturale ce au impresionat-o. 

 

Dragi părinţi! 

Va avea loc o şedinţă cu părinţii. 

Diriginta 
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VI. CONŢINUTURI DE EVALUAT 

 

ARIA TEMATICĂ 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

1. Prieten ar putea să-mi fie... 

2. Cel mai interesant om pe care l-am întîlnit 

3. Drepturile şi obligaţiunile copilului 

4.Telefonul (formule de comunicare), situaţii 

critice (salvarea, poliţia, pompierii) 

1.2.2 5. Codul bunelor maniere 

1.2.3 6. Ce înseamnă să fii modern? 

1.2.4 7. Profesiuni 

1.2.5 8. Probleme ecologice (în Republica Moldova) 

9. Preferinţe 

10. Amintiri din copilărie 

11. Sărbători şi tradiţii 

12. Călătorii (la munte,  la mare etc.) 

13. Personalităţi româneşti din trecut 

14. Personalităţi româneşti din prezent 

15. Locuri memorabile. 

 

LITERATURA ROMÂNĂ 

1. În lumea folclorului românesc          
(Balada Mioriţa) 

2. Omul este măsura tuturor lucrurilor     
(I.L. Caragiale. Vizită) 

3.  Copilăria – o vîrstă perenă                     
(I. Creangă.  Amintiri din copilărie) 

4. Natura e mai presus de orice învăţătură 
(M. Eminescu. Revedere) 

5. O ţară, o casă,  o limbă...                       
(A. Mateevici. Limba noastră                   

V. Romanciuc. O ţară,   o casă, un grai.  

N. Dabija. Alexandru cel Bun)  

6. Dacă dragoste nu e, nimic nu e... 

(Gr. Vieru. Mi-e dor de tine, mamă  

Cămăşile.  I.A. Brătescu-Voineşti. Puiul) 

7. Lumea este aşa cum este... (I. Druţă. 

 Bătrîneţe, haine grele. Odihna) 

 

 

MATERIA LINGVISTICĂ 

ELEMENTE DE LIMBĂ 

Vocabularul. Se vor însuşi, la finele etapei gimnaziale (clasele V-IX), cca 1500 de cuvinte şi expresii în 

conformitate cu aria tematică proiectată. 

Pronunţia. Sunetele şi grupurile de sunete conform normelor ortoepice: 

           • sunetele (ă, î) după consoanele (c, g, h): cărţi, gînd, hărnicie ş. a.; 

• sunetul (o) protonic: bolnav, colac, concediu, Moldova, Soroca ş. a.; 

• diftongii (oa, ea, ie, iu, io etc.) floare, iepure, iarnă, ceapă, iunie ş. a., triftongii; 

• consoanele (d, t, n) urmate de sunete anterioare: dinte, carte, inimă, departe ş.a. 

Materia gramaticală. Materia gramaticală urmăreşte formarea capacităţii de comunicare (practica 

funcţională a limbii). Terminologia gramaticală nu face parte din minimul activ, se însuşeşte doar la 

nivel de recunoaştere/înţelegere. 

Verbul. Modul indicativ. Timpul prezent. Timpul trecut: imperfectul, perfectul compus,  mai mult ca 

perfectul (situaţii de utilizare). Viitorul I, II. Verbele reflexive. Diateza reflexivă. Modul conjunctiv, timpul 

prezent şi trecut. Verbele neregulate. Ortografia. Modul condiţional-optativ, timpul prezent. Modul 

imperativ. Modurile nepersonale. Participiul. Gerunziul (utilizarea după modele). Supinul (situaţii de 

utilizare). 

Adverbul. Utilizarea după modele. Gradele de comparaţie. Adverbele fără grade de comparaţie. Topica. 

Locuţiuni adverbiale. Ortografia. 

Substantivul. Genul, numărul. Articolul hotărît şi nehotărît. Articolul posesiv. Cazurile (specificul 

utilizării: nominativ-acuzativ; genitiv-dativ, vocativ). Substantivele compuse. Locuţiuni substantivale. 

Ortografia.  

Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul în gen, număr şi caz. Utilizarea adjectivelor la diferite  

grade de comparaţie. Topica. 

Pronumele. Pronumele personale. Utilizarea formelor accentuate şi neaccentuate în dativ şi  acuzativ. 

Ortografia. Pronumele demonstrativ de apropiere şi de depărtare. Pronumele negativ. Pronumele nehotărît. 

Pronumele de întărire. 

Numeralul. Numerale cardinale, ordinale, adverbiale, fracţionare, distributive, colective, multiplicative. 

Prepoziţia. Utilizarea. Locuţiuni prepoziţionale. 
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Interjecţia. Utilizarea. 

Conjuncţia. Utilizarea conjuncţiilor de coordonare şi subordonare. Locuţiuni conjuncţionale (cele mai 

uzuale). 

Sintaxa 

 Raporturile sintactice din cadrul propoziţiei: coordonarea şi subordonarea (aspecte specifice limbii române, 

în plan comparativ cu limba maternă). 

Propoziţia. Utilizarea tipurilor de propoziţii după scopul comunicării, formă, alcătuire. Topica părţilor de 

propoziţie. Părţile principale şi secundare ale propoziţiei (aspecte specifice în plan comparativ cu limba 

maternă).  

Fraza. Tipuri de frază (în plan comparativ cu limba maternă, aspecte specifice).  

Punctuaţia. 

 

VII. MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

(aspecte generale) 

 

Domenii / Deprinderi 

integratoare 

Cunoaştere şi 

înţelegere 

Analiză şi 

aplicare 

Sinteză, producere 

de text, intitulare 

Total %, 

punctaj 

Lectură 12% - 7 p. 16% - 10 p. 12% - 7 p. 40% -24 p. 

Scriere 18% - 11 p. 24% - 14 p. 18% - 11 p. 60% -36 p. 

Total %, punctaj 30% - 18 p. 40% - 24 p. 30% - 18 p. 100% - 60 p. 

 
 

VIII. TEST DE  EVALUARE. MODEL 

Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse. 

La 9 ani 
… Urmărind tripla tragedie din Japonia – cutremur, tsunami şi accident nuclear – am găsit scrisoarea 

unui poliţist japonez care lucra în zona reactoarelor Fukushima. În scrisoare se vorbea despre un copil de 

nouă ani. 

Poliţistul a fost trimis să împartă alimente şi apă într-o şcoală din zona catastrofei. Toţi oamenii 

stăteau disciplinaţi în rînd. La capătul rîndului poliţistul a observat un băieţel slăbuţ, curat, îmbrăcat în 

tricou, deşi afară era frig. S-a apropiat repede de el. I-a dat jacheta lui de poliţist să se încălzească şi l-a 

întrebat: 

- Unde sînt părinţii tăi?  

- Eram la şcoală cînd a început cutremurul. Eu am ieşit la balcon şi l-am văzut pe tata venind să mă ia 

cu maşina. În cîteva clipe, tsunami l-a luat, cu tot cu maşină. Nu l-am mai găsit pe tata. 

- Dar mama? 

- Mama? Noi aveam o casă aproape de plajă. Ca şi întreg oraşul, casa nu mai este. Le-a luat valul. 

Mama şi sora mea erau în casă. Nu cred că ele mai trăiesc. 

Emoţionat, poliţistul i-a dăruit băiatului pachetul său cu alimente, spunîndu-i că va trebui mult timp 

să-şi aştepte rîndul. Copilul a luat pachetul, dar nici  nu l-a deschis. S-a dus la locul unde se dădeau 

pachetele şi l-a pus cu celelalte. Văzînd mirarea poliţistului, el a zis: 

- Mai sînt oameni cărora le este foame. L-am pus acolo ca fiecare să primească o parte egală. Îmi vine 

şi mie rîndul. 

- Japonia se va reface după acest lanţ de catastrofe. Are cu cine! a exclamat poliţistul şi l-a mîngîiat cu 

duioşie pe băiat.                                                                    (După Alin Teodorescu) 
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N

Nr. 

ord. 

 

Itemi 

 

Punctaj 

1

1. 

Completează enunţurile cu o informaţie potrivită din text. 

a) Poliţistul a mers în zona tragediei   

b) Băiatul a luat pachetul şi   

c) Japonia îşi va reveni după catastrofă, fiindcă    ________________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

 

2

2. 

Scrie pentru cuvintele date cîte: 

                un sinonim                                                 un antonim 

disciplinat ___________________________       __________________________ 

a veni     ____________________________       ___________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

3

3. 

Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvîntul  curat să aibă sensuri diferite.  

Curat (limpede) _____________________________________________________ 

Curat (spălat) _______________________________________________________ 

Curat (nevinovat) ___________________________________________________ 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4

4. 

Formulează, în baza textului, trei întrebări, pe care tu vrei să le adresezi copilului. 

Ce _______________________________________________? 

De ce_____________________________________________? 

Crezi că ____________________________________________? 
 

L 

0 

1 

2 

3 

 

5

5. 

Caracterizează-l, în patru enunţuri, pe poliţist în numele băiatului.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

6

6. 

Formulează două concluzii în baza textului citit. 

__________________________________________________

_________________________________________________ 
 

L 

0 

1 

2 

 

7

7. 

Scrie, în spaţiile libere, verbele, punîndu-le la timpul prezent, indicativ (ce face?). 

Omul după fapte (a se cunoaşte)______________________. Cine  (a face) 

_______________ bine, cu bine  (a se răsplăti)_______________________. Viaţa 

ne (a fi)___________   dată pentru fapte bune. 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

8

8. 

Completează spaţiile libere cu formele potrivite ale substantivului şcoală. 

_________________ este mai mult decît un izvor de cunoştinţe. La ____________ 

mergem cu plăcere. Elevii_________________ noastre participă la diferite 

concursuri. Fiecare elev __________________ se bucură de succesele colegilor. 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

9

9. 

Construieşte un dialog din şase replici dezvoltate în baza situaţiei: Vlada se simte 

rău.  Ea discută cu medicul de familie.  

N.B. Nu folosi replici de tipul: Bună ziua! La revedere! 

_____________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

4 

5 

6 

1

10. 

Redactează, în numele  Dorinei, o felicitare colegului Victor cu ocazia 

Dragobetelor, ziua îndrăgostiţilor. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

L 

0 

1 

1

11. 

Scrie, în opt propoziţii, un text coerent la tema:  Moldova este patria mea. 

Respectă condiţiile: 

- descrie ţara în care locuieşti;  

- formulează concluzii; 

- argumentează cu un  exemplu din literatură (N. Dabija, V. Romanciuc,                        

D. Matcovschi etc.). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 
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IX. BAREM DE CORECTARE 

Nota bene! Zero puncte se acordă pentru un răspuns inadecvat sarcinii sau pentru lipsa răspunsului. 

Notă:  

 Se acordă cîte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe cîmp. 

 

Item Răspuns corect/posibil Specificări Punctaj 

1

1. 

Se consideră corecte informaţiile de mai 

jos: 

a) …să împartă alimente şi apă   într-o 

şcoală. 

b)…s-a dus la locul unde se dădeau 

pachetele şi l-a pus cu celelalte. 

c) … are cu cine. 

şi alte variante adecvate sarcinii. 

 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare informaţie selectată corect.  

0-3 

2

2. 

Se consideră corecte următoarele cuvinte: 

disciplinat:sinonime–ordonat, 

cumsecade,cuminte;antonime - obraznic, 

neascultător, nedisciplinat; 

a veni: sinonime – a se întoarce, a sosi; 

antonime - a pleca, a se duce şi alte 

variante adecvate. 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare cuvînt identificat corect. 

0-4 

3

3. 

Se consideră corecte enunţurile logice, 

adecvate sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare enunţ logic. 

0-3 

4

4. 

Se acceptă întrebări corespunzătoare 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare întrebare adecvată. 
0-3  

5

5. 

Se acceptă o compoziţie corespunzătoare 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-4 

6

6. 

Se acceptă enunţuri logice ce respectă 

condiţia. 

Se acordă cîte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-2 

7

7. 

Se consideră corecte următoarele forme 

ale verbelor: se cunoaşte, face,               

se răsplăteşte, este. 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare verb utilizat corect. 

Notă: Nu se admit corectări. 

0-4 

8

8. 

Se consideră corecte următoarele forme 

ale substantivului: şcoala /o şcoală, 

şcoală, şcolii, al şcolii 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare formă a substantivului 

utilizată corect. 

Notă: Nu se admit corectări. 

0-4 

9

9. 

Se acceptă un dialog adecvat situaţiei 

descrise. 

Se acordă cîte un punct pentru 

fiecare replică dezvoltată, adecvată 

situaţiei. 

Notă. Nu se acordă puncte pentru 

replicile care conţin doar un cuvînt  

(de tipul: Da. Nu. Desigur. Bine. 

Mulţumesc. etc.) sau replici ca:    

Bună ziua! La revedere! 

0-6 

1

10. 

Se acceptă o felicitare care respectă 

condiţia. 

 

Se acordă 5 puncte:   

cîte 1 punct pentru respectarea 

convenţiilor felicitării (formula de 

adresare, evenimentul, mesajul de 

felicitare,  formula de încheiere); 

 1 punct pentru aşezarea corectă a 

textului în pagină. 

0-5 
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1

11. 

Se acceptă un text coerent ce respectă 

condiţia. 

Se acordă douăsprezece puncte 

pentru: 

respectarea reperelor – 3 puncte; 

coerenţă - 1 punct (1 punct pentru 

coerenţă deplină, 0 puncte pentru 

coerenţă parţială sau lipsă de 

coerenţă); 

volumul textului - 8 puncte (cîte 

un punct pentru fiecare enunţ 

logic). 

0-12 

 Se acordă 10 puncte pentru corectitudinea exprimării în întreaga lucrare. 

Note:  

 Nu se vor lua în considerare greşelile comise în itemii 7 şi 8. 

 Dacă elevul a realizat 50% din volumul indicat, i se acordă respectiv 

50% din punctajul prevăzut pentru corectitudine. 
 

0-10 

Puncte 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Nr. de greşeli 

ortografice şi 

de punctuaţie 

0

0-3 

4

4-7 

8

8-11 

1

12-15 

1

16-19 

2

20-23 

2

24-27 

2

28-31 

3

32-35 

3

36-40 

 

Total: 60 de puncte 
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