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EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE 

Programa de limba română 

Competenţe generale: 

1. Operarea, în diverse contexte, cu conceptele fundamentale de limbă şi comunicare 

vehiculate în manualele şcolare şi în programa. 

2. Capacitatea de a sintetiza aspectele esenţiale dintr-o bibliografie pe o temă dată.  

3. Capacitatea de a compara critic puncte de vedere diverse exprimate pe o temă dată. 

4. Capacitatea de a formula un punct de vedere personal 

 

Competenţe specifice: 

1.1. Însuşirea corectă a unor concepte vehiculate în bibliografie 

1.2. Înţelegerea adecvată a unor concepte noi, nestudiate în facultate 

1.3. Aplicarea conceptelor teoretice în diverse tipuri de exerciţii 

1.4. Capacitatea de relaţionare corectă a conceptelor însuşite 

1.5. Capacitatea de a prezenta clar şi de a discuta pertinent conceptele studiate 

 

2.1. Capacitatea de analiză, comparare, integrare a conceptelor studiate 

2.2. Capacitatea de a distinge conceptele esenţiale de detaliile de interpretare din lucrările 

studiate; capacitatea de a reţine esenţialul din multitudinea faptelor prezentate 

2.3. Capacitatea de a prezenta sintetic cunoştinţele 

2.4. Capacitatea de a prezenta cunoştinţele adecvat unui subiect dat 

 

3.1. Capacitatea de a observa asemănările şi deosebirile dintre puncte de vedere alternative 

exprimate pe o temă dată 

3.2. Capacitatea de extrapolare 

3.3. Capacitatea de relativizare a perspectivelor de interpretare 

3.4. Capacitatea de a opta pentru un punct de vedere sau altul exprimat în literatura de 

specialitate 

 

4.1. Capacitatea de a citi critic un text 

4.2. Capacitatea de a integra experienţa şi cunoştinţele personale în discutarea unui text 

4.3.  Dezvoltarea curajului şi încrederii în capacitatea de a exprima un punct de vedere personal 

4.4.  Dezvoltarea capacităţii de adecvare contextuală a unei interpretări 

 

Valori şi atitudini: 

 Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul limbii şi literaturii 

române, în acord cu cercetarea ştiinţifică actuală. 

 Deschidere către noutate şi interdisciplinaritate. 

 Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.   

 

 

DEFINITIVAT   

  

I. Limbă şi comunicare 

  

* Comunicare umană. Situaţia de comunicare. Tipuri de comunicare. * Particularităţi ale codului lingvistic. 

Comunicare orală şi scrisă. * Dialog, monolog. * Natura, unităţile şi funcţiile limbajului. * Textul. Textul 

ficţional şi nonficţional – caracteristici. Probleme ale receptării diferitelor texte. 

*Limba literară şi limba populară. * Limbajul standard. * Stilurile funcţionale ale limbii. 

  

II. Fonetică şi fonologie 
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* Noţiuni generale: sunet, fonem, alofon. * Fonetica: proprietăţile sunetelor. * Fonologia: conceptul de 

sistem fonologic. * Foneme vocalice şi foneme consonantice: inventar, clasificare, realizare fonetică * 

Principiile ortografiei limbii române. * Accentul, intonaţia; fonetică şi prozodie. * Abatere şi corectitudine. 

 

III. Lexicologie şi semantică 
  

*Noţiuni generale: vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii române; vocabularul fundamental şi masa 

vocabularului; vocabular activ şi vocabular pasiv. * Cuvântul ca unitate de bază a vocabularului; 

semnificaţie, sens, referent. Contextualitatea. * Denotaţie, sens, semnificaţie. * Mecanismul conotaţiei şi al 

funcţionării imaginilor poetice. Figurile de stil. * Sintaxa poetică – o sintaxă a selecţiilor, a interferenţelor 

diferitelor stiluri ale limbii, a „abaterilor”. Valori expresive. * Mijloace de expresivitate: fonetice, lexicale, 

morfosintactice. * Semantica: polisemia, omonimia; relaţii semantice între cuvinte: sinonimia, antonimia; 

câmpuri (arii) lexical-semantice. Valori expresive. * Mijloace de îmbogăţire a vocabularului: mijloace 

interne (derivarea, compunerea, conversiunea); mijloace externe (împrumuturile -adaptarea împrumuturilor 

la sistemul limbii române contemporane); mijloace mixte (calchierea / calcul lingvistic). Expresii, 

sintagme, unităţi frazeologice. Structura etimologică a vocabularului românesc. * Dinamica vocabularului 

românesc contemporan.   

 

IV. Morfosintaxă 

  

* Noţiuni generale: părţile de vorbire; categoriile gramaticale ale limbii române; morfemul şi structura 

morfematică a cuvintelor (rădăcină, sufix gramatical, desinenţă, afix mobil, radical, flectiv). * Părţile de 

vorbire: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, 

interjecţia. * Locuţiuni * Tendinţe morfologice ale limbii române actuale. 

* Unităţi sintactice. Definiţiile şi structura acestora; criterii de definire; ierarhia unităţilor sintactice (partea 

de propoziţie, propoziţia, fraza, textul); definirea şi descrierea unităţilor sintactice; corespondenţa unităţilor 

sintactice; reguli de expansiune / extensie şi de contragere.  

* Relaţii sintactice (coordonare, subordonare, apoziţionare, supraordonare); mijloace de exprimare a 

relaţiilor sintactice. * Funcţii sintactice. Conceptul de funcţie sintactică. * Inventarul funcţiilor sintactice: 

subiectul, predicatul, numele predicativ, complementele necircumstanţiale (direct, indirect, de agent) şi 

complementele circumstanţiale (de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop, condiţional, concesiv, 

consecutiv, instrumental, de relaţie, sociativ, opoziţional, cumulativ, de excepţie). Corespondentele lor la 

nivelul frazei. * Abateri de la normă şi corectarea lor.  

 

V. Elemente de istorie a limbii române 

 * Latinitatea limbii române; locul şi epoca de formare. Unitatea şi continuitatea limbii române. Unitate şi 

diversitate locală (dialecte, graiuri). *Limba română literară; etape ale formării (constituirea limbii române 

literare, faza veche, faza de tranziţie, limba română literară modernă). 

 

GRADUL II   

I. Limbă şi comunicare 

*Comunicare umană. Situaţia de comunicare. Tipuri de comunicare * Particularităţi ale codului lingvistic.  

Comunicare orală şi scrisă. * Dialog, monolog. * Natura, unităţile şi funcţiile limbajului. * Textul. Textul 

ficţional şi nonficţional – caracteristici. Probleme ale receptării diferitelor texte. 

*Limba literară şi limba populară. * Limbajul standard. * Stiluri funcţionale ale limbii.  

II. Fonetică şi fonologie 
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 * Noţiuni generale: sunet, fonem, alofon. * Fonetica: proprietăţile sunetelor. * Fonologia: relaţii şi 

corelaţii; segmentare, comutare, distribuţie; conceptul de sistem fonologic. * Foneme vocalice şi foneme 

consonantice: inventar, clasificare, realizare fonetică. * Principiile ortografiei limbii române. * Accentul, 

intonaţia; fonetică şi prozodie. * Abatere şi corectitudine.  

III. Lexicologie şi semantică 

* Noţiuni generale: vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii române; vocabularul fundamental şi masa 

vocabularului; vocabular activ şi vocabular pasiv. * Cuvântul ca unitate de bază a vocabularului; 

semnificaţie, sens, referent. Contextualitatea. * Denotaţie, sens, semnificaţie * Mecanismul conotaţiei şi al 

funcţionării imaginilor poetice. Figurile de stil. * Mijloace de expresivitate: fonetice, lexicale, 

morfosintactice. * Sintaxa poetică – o sintaxă a selecţiilor, a interferenţelor diferitelor stiluri ale limbii, a 

„abaterilor”. Valori expresive. * Semantica: polisemia, omonimia; relaţii semantice între cuvinte: sinonima, 

antonimia; câmpuri (arii) lexical-semantice. Valori expresive. * Mijloace de îmbogăţire a vocabularului: 

mijloace interne (derivarea, compunerea, conversiunea); mijloace externe (împrumuturile – adaptarea 

împrumuturilor la sistemul limbii române contemporane); mijloace mixte (calchierea / calcul lingvistic, 

trunchierea, contaminarea). Expresii, sintagme, unităţi frazeologice. Structura etimologică a vocabularului 

românesc. * Dinamica vocabularului românesc contemporan. Valori expresive.  

IV. Morfosintaxă 

*Noţiuni generale: părţile de vorbire; categoriile gramaticale ale limbii române; morfemul şi structura 

morfematică a cuvintelor (rădăcină, sufix gramatical, desinenţă, afix mobil, radical, flectiv). * Părţile de 

vorbire: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, 

interjecţia. * Locuţiuni. * Tendinţe morfologice ale limbii române actuale.  

* Unităţi sintactice. Definiţiile şi structura acestora; criterii de definire; ierarhia unităţilor sintactice (partea 

de propoziţie, propoziţia, fraza, textul); definirea şi descrierea unităţilor sintactice; corespondenţa unităţilor 

sintactice; reguli de expansiune/extensie şi de contragere. * Relaţii sintactice (coordonare, subordonare, 

apoziţionare, supraordonare); mijloace de exprimare a relaţiilor sintactice. * Funcţii sintactice. Conceptul 

de funcţie sintactică. * Inventarul funcţiilor sintactice: subiectul, predicatul, numele predicativ, elementul 

predicativ suplimentar, complementele necircumstanţiale (direct, indirect, de agent) şi complementele 

circumstanţiale (de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop, condiţional, concesiv, consecutiv, instrumental, 

de relaţie, sociativ, opoziţional, cumulativ, de excepţie). Corespondentele lor la nivelul frazei. * Abateri de 

la normă şi corectarea lor.  

V. Elemente de istorie a limbii române 

* Latinitatea limbii române; locul şi epoca de formare. Unitatea şi continuitatea limbii române. Unitate şi 

diversitate locală (dialecte, graiuri). * Limba română literară; etape ale formării (constituirea limbii române 

literare, faza veche, faza de tranziţie, limba română literară modernă). 
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