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EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 

2020 

 

 

Programe pentru susținerea probelor scrise  

 

• limba și literatura română 

• limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și 

specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) 

• matematică 

• istorie 

• fizică 

• chimie 

• biologie 

• informatică 

• geografie 

• logică, argumentare și comunicare 

• psihologie 

• economie 

• sociologie 

• filosofie 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU  

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Filiera teoretică – profil real 

Filiera tehnologică – toate profilurile și specializările 

Filiera vocațională – toate profilurile și specializările (cu excepția profilului pedagogic) 
 

I.  STATUTUL DISCIPLINEI 
 

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de 

bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar  

superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.   

Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă 

comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de 

competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi 

a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă şi comunicare. 
 

II.  COMPETENŢE DE EVALUAT 
 

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă 

dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a 

IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 
 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 
 
 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

1.1. Utilizarea adecvată 
a strategiilor şi a 
regulilor de exprimare 
orală în monolog şi în 
dialog, în vederea 
realizării unei 
comunicări corecte, 
eficiente şi 
personalizate, adaptate 
unor situaţii de 
comunicare diverse 

– reguli   ale   monologului   (contactul   vizual   cu   auditoriul; 
raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare), 
tehnici   de   construire   a   monologului;   tipuri   de   monolog: 
povestire/relatare  orală,  descriere  orală,  monolog  informativ, 
monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor 
privind texte literare şi nonliterare, filme artistice şi documentare, 
spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; adecvarea la situaţia 
de  comunicare  (auditoriu,  context)  şi  la  scopul  comunicării 
(informare, argumentare/persuasiune etc.) 

– reguli  şi  tehnici  de  construire  a  dialogului  (atenţia  acordată 
partenerului,  preluarea/redarea  cuvântului  la  momentul  oportun, 
dozarea  participării  la  dialog  etc.);  tipuri:  conversaţia,  discuţia 
argumentativă,    interviul    (interviul    publicistic,    interviul    de 
angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context 
etc.) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune 
etc.); argumentare şi contraargumentare în dialog 
–  stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare 
–  rolul   elementelor   verbale,   paraverbale   şi   nonverbale   în 
comunicarea   orală:   privire,   gestică,   mimică,   spaţiul   dintre 
persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc. 
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1.2. Utilizarea adecvată 
a tehnicilor de 
redactare şi a 
formelor exprimării 
scrise compatibile cu 
situaţia de comunicare 
în elaborarea unor 
texte diverse 

– reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la 

cerinţa   de   redactare,   adecvare   stilistică,   aşezare   în   pagină, 

lizibilitate) 

– relatarea    unei    experienţe    personale,    descriere,    povestire, 

argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi 

oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de 

intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail) 

– exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate 

sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, 

caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, 

eseu structurat, eseu liber/nestructurat 

– normele citării 

– normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, 

morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual 

1.3. Identificarea 
particularităţilor şi a 
funcţiilor stilistice ale 
limbii în receptarea 
diferitelor tipuri de 
mesaje/texte 

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, 
limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon 
– expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 

1.4. Receptarea 
adecvată a 
sensului/sensurilor 
unui mesaj transmis 
prin diferite tipuri de 
texte orale sau scrise 

– texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare, 

– memorialistice,   epistolare,   jurnalistice,   juridic-administrative, 

ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului 

– sens denotativ şi sensuri conotative 

– elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, 

contextul 

– ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr 

– scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc. 

– reacţiile receptorului: cititor, ascultător 

1.5. Utilizarea adecvată 
a achiziţiilor 
lingvistice în 
producerea şi în 
receptarea diverselor 
texte orale şi scrise, cu 
explicarea rolului 
acestora în construirea 
mesajului 

– componentele şi funcţiile actului de comunicare 
– niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic, 
ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, 
stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal 

– normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, 

ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, 

stilistico-textual 

– tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, 

informativ, argumentativ 

– discursul publicistic 

– rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere 

– rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de 

închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 
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Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

2.1. Identificarea temei 
şi a modului de 
reflectare a acesteia în 
textele studiate sau în 
texte la prima vedere 

– temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume 
– genuri literare: epic, liric, dramatic 
– modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe 
opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite 

2.2. Identificarea şi 
analiza principalelor 
componente de 
structură, de 
compoziţie şi de limbaj 
specifice textului 
narativ 

– particularităţi ale construcţiei subiectului în  textele narative 
–  particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final, 
episoade/secvenţe narative, tehnici narative 
–  instanţele comunicării în textul narativ 
– construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a 
personajului; tipuri de personaje 
– tipuri de perspectivă narativă 
–  specii epice: basm cult, nuvelă, roman 
– registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului 
–  stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber 

2.3. Identificarea şi 
analiza principalelor 
componente de 
structură şi de limbaj 
specifice textului 
dramatic 

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic 
– particularităţi ale compoziţiei textului dramatic 

– modalităţi de caracterizare a personajelor 

– registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului 

– specii dramatice: comedia 

– cronica de spectacol 

2.4. Identificarea şi 
analiza elementelor de 
compoziţie şi de limbaj 
în textul poetic 

– titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de 
recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică 
– sugestie şi ambiguitate 

– imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie 

– poezie epică, poezie lirică 

– instanţele comunicării în textul poetic 

2.5. Compararea unor 
viziuni despre lume, 
despre condiţia umană 
sau despre artă 
reflectate în texte 
literare, nonliterare sau 
în alte arte 

– viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, 
sensuri multiple ale textelor literare 
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; 
limbajul muzicii  

2.6. Interpretarea 
textelor studiate sau la 
prima vedere prin 
prisma propriilor valori 
şi a propriei experienţe 
de lectură 

– lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură 
creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin 
raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de 
lectură 

 

 
 

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor 

de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare 
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3.  Punerea  în  context  a  textelor  studiate  prin  raportare  la  epocă  sau  la  curente 

culturale/literare   
 

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

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

4.1. Identificarea 
structurilor 
argumentative în 
texte literare şi 
nonliterare studiate 
sau la prima 
vedere 

– construcţia   textului   argumentativ;   rolul   conectorilor   în 

argumentare,  structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi 

nonliterare, scrise sau orale 

– logica şi coerenţa mesajului argumentativ 

4.2. Argumentarea 
unui punct de vedere 
faţă de o 
problematică pusă în 
discuţie 

– verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale 

subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri 

sintactice în argumentare 

– construcţia discursului argumentativ: structuri specifice, 

conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ 

4.3. Compararea şi 
evaluarea unor 
argumente diferite, 
pentru formularea 
unor 
judecăţi proprii 

– interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în 

istoria literară 

– eseul structurat, eseul liber 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

3.1. Identificarea şi 
explicarea relaţiilor 
dintre operele literare 
şi contextul cultural în 
care au apărut acestea 

– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele 
literare studiate sau în texte la prima vedere 

3.2. Construirea unei 
viziuni de ansamblu 
asupra fenomenului 
cultural românesc, prin 
integrarea şi 
relaţionarea 
cunoştinţelor asimilate 

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul 

şi iluminismul 

– perioada modernă: 

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada 

paşoptistă; criticismul junimist) 

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul 

secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul) 

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, 

tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, 

diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare  

în  perioada  interbelică:  modernism, tradiţionalism; identitate 

culturală în context european) 
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PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI 
 

 

a. LITERATURĂ 

Autori canonici: 

• Mihai Eminescu 

• Ion Creangă 

• I. L. Caragiale 

• Titu Maiorescu 

• Ioan Slavici 

• G. Bacovia 

• Lucian Blaga 

• Tudor Arghezi 

• Ion Barbu 

• Mihail Sadoveanu 

• Liviu Rebreanu 

• Camil Petrescu 

• G. Călinescu 

• E. Lovinescu. 

Notă.  Conform  programei  şcolare  în  vigoare,  examenul  de  bacalaureat  nu  implică 

studiul monografic  al  scriitorilor  canonici,  ci  studierea  a  cel  puţin  unui  text  din  opera 

acestora.  Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor 

autori studiaţi. 

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul 

minim de texte prevăzute în programa şcolară,  aparţinând  autorilor canonici sau  prozei 

narative,  poeziei  sau  dramaturgiei  româneşti  despre  care  să  poată  redacta  un  eseu 

structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie 

şi   teorie   literară   (perioade,   curente  literare/culturale,  elemente  de  analiză  tematică, 

structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. 

Tematica  studiilor  de  caz  şi  a   dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în 

programa  de  examen,  poate   fi   valorificată   în   cadrul  probelor  orale  şi  scrise,  prin 

solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. 

 
b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Conţinuturile de mai jos vizează: 

-  aplicarea,  în  diverse  situaţii  de  comunicare,  a  normelor  ortografice,  ortoepice,  de 

punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice; 

-  aplicarea cunoştinţelor  de limbă,  inclusiv  a celor dobândite  în  ciclul  gimnazial,  în 

exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. 

 
 Niveluri de constituire a mesajului 

 Nivelul fonetic 

-  pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul 

-  cacofonia; hipercorectitudinea 

-  pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie)
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 Nivelul lexico-semantic 

-  variante lexicale; câmpuri semantice 

-  erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică 

- derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei 

gramaticale 

-  relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie) 

-  sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) 

-  unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) 

-  câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale 

-  sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ 

 Nivelul morfosintactic 

-  forme    flexionare    ale    părţilor    de    vorbire    (pluralul    substantivelor,    articularea 

substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de 

comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de 

realizare a subiectivităţii vorbitorului 

-  elemente de acord  gramatical  (între predicat  şi  subiect  –  acordul  logic,  acordul  prin 

atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată) 

-  elemente  de  relaţie  (prepoziţii,  conjuncţii,  pronume/adjective  pronominale  relative, 

adverbe relative) 

 Nivelul ortografic şi de punctuaţie 

-  norme  ortografice  şi  de punctuaţie  în  constituirea  mesajului  scris  (scrierea  corectă  a 

cuvintelor,  scrierea cu majusculă,  despărţirea cuvintelor în silabe,  folosirea corectă a 

semnelor de ortografie şi de punctuaţie) 

-  rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 

 Nivelul stilistico-textual 

-  registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare 

-  coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă 

-  tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ 

-  stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare 

-  limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj 

arhaic; argou, jargon 

-  stil direct, stil indirect, stil indirect liber 

-  rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului 

-  rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor 
 
 
 
 
 NOTĂ:   Programa   de   examen   este   realizată   în   conformitate   cu   prevederile 
programelor şcolare  în  vigoare, în temeiul reglementărilor legale generate de instituirea 

unor măsuri referitoare la limitarea riscului de răspândire a COVID-19. Subiectele pentru  
examenul  de  bacalaureat  2020  se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. 
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PROGRAMA  DE  EXAMEN PENTRU 

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Filiera teoretică – profil umanist 

Filiera vocațională – profil pedagogic 

 
I.  STATUTUL DISCIPLINEI 

 

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de 

bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar  

superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.   

Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă 

comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de 

competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi 

a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă şi comunicare. 

 
II.  COMPETENŢE DE EVALUAT 

 Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada 
următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a 
XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 

 
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 

 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

1.1. Utilizarea adecvată 
a strategiilor şi a 
regulilor de exprimare 
orală în monolog şi în 
dialog, în vederea 
realizării unei 
comunicări corecte, 
eficiente şi 
personalizate, adaptate 
unor situaţii de 
comunicare diverse 

– reguli   ale   monologului   (contactul   vizual   cu   auditoriul; 
raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare), 
tehnici   de   construire   a   monologului;   tipuri   de   monolog: 
povestire/relatare  orală,  descriere  orală,  monolog  informativ, 
monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor 
privind texte literare şi nonliterare, filme artistice şi documentare, 
spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; adecvarea la situaţia 
de  comunicare  (auditoriu,  context)  şi  la  scopul  comunicării 
(informare, argumentare/persuasiune etc.) 
– reguli  şi  tehnici  de  construire  a  dialogului  (atenţia  acordată 
partenerului,  preluarea/redarea  cuvântului  la  momentul  oportun, 
dozarea  participării  la  dialog  etc.);  tipuri:  conversaţia,  discuţia 
argumentativă,    interviul    (interviul    publicistic,    interviul    de 
angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context 
etc.) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune 
etc.); argumentare şi contraargumentare în dialog 
–  stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare 
–  rolul   elementelor   verbale,   paraverbale   şi   nonverbale   în 
comunicarea   orală:   privire,   gestică,   mimică,   spaţiul   dintre 
persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc. 
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1.2. Utilizarea adecvată 
a tehnicilor de 
redactare şi a 
formelor exprimării 
scrise compatibile cu 
situaţia de comunicare 
în elaborarea unor 
texte diverse 

– reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la 

cerinţa   de   redactare,   adecvare   stilistică,   aşezare   în   pagină, 

lizibilitate) 

– relatarea    unei    experienţe    personale,    descriere,    povestire, 

argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi 

oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de 

intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail) 

– exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate 

sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, 

caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, 

eseu structurat, eseu liber/nestructurat 

–  normele citării 

– normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, 

morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual 

1.3. Identificarea 
particularităţilor şi a 
funcţiilor stilistice ale 
limbii în receptarea 
diferitelor tipuri de 
mesaje/texte 

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, 
limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon 
– expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 

1.4. Receptarea 
adecvată a 
sensului/sensurilor 
unui mesaj transmis 
prin diferite tipuri de 
texte orale sau scrise 

– texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare, 

– memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, 

ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului 

– sens denotativ şi sensuri conotative 

– calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, 

concizie, precizie, puritate, corectitudine, variaţie stilistică, 

simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie 

– elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, 

contextul 

– ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr 

– scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc. 

– reacţiile receptorului: cititor, ascultător 

1.5. Utilizarea adecvată 
a achiziţiilor 
lingvistice în 
producerea şi în 
receptarea diverselor 
texte orale şi scrise, cu 
explicarea rolului 
acestora în construirea 
mesajului 

– componentele şi funcţiile actului de comunicare 

– niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: 

fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico- 

semantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal 

– normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, 

ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, 

stilistico-textual 

– tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, 

informativ, argumentativ 

–  discursul publicistic 

– rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere 

– rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi 

de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 
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Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

2.1. Identificarea temei 
şi a modului de 
reflectare a acesteia în 
textele studiate sau în 
texte la prima vedere 

– temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume 
– genuri literare: epic, liric, dramatic 
– modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe 
opere literare, aparţinând unor genuri sau epoci diferite 

2.2. Identificarea şi 
analiza principalelor 
componente de 
structură, de 
compoziţie şi de limbaj 
specifice textului 
narativ 

– particularităţi ale construcţiei subiectului în  textele narative 
–  particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit, final, 
episoade/secvenţe narative, tehnici narative 
–  instanţele comunicării în textul narativ 
– construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a 
personajului; tipuri de personaje 
– tipuri de perspectivă narativă 
–  specii epice: basm cult, nuvelă, roman 
– registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului 
–  stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber 

2.3. Identificarea şi 
analiza principalelor 
componente de 
structură şi de limbaj 
specifice textului 
dramatic 

– particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic 
– particularităţi ale compoziţiei textului dramatic 

– modalităţi de caracterizare a personajelor 

– registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului 

– specii dramatice: comedia, drama 

– cronica de spectacol 

2.4. Identificarea şi 
analiza elementelor de 
compoziţie şi de limbaj 
în textul poetic 

– titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de 
recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică 
– sugestie şi ambiguitate 

– imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie 

– poezie epică, poezie lirică 

– instanţele comunicării în textul poetic 

2.5. Compararea unor 
viziuni despre lume, 
despre condiţia umană 
sau despre artă 
reflectate în texte 
literare, nonliterare sau 
în alte arte 

– viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, 
sensuri multiple ale textelor literare 
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; 
limbajul muzicii  

2.6. Interpretarea 
textelor studiate sau la 
prima vedere prin 
prisma propriilor valori 
şi a propriei experienţe 
de lectură 

– lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură 
creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin 
raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură 

 

 
 

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de 

analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare
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Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

3.1. Identificarea şi 
explicarea relaţiilor 
dintre operele literare 
şi contextul cultural în 
care au apărut acestea 

–  trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele 

literare studiate sau în texte la prima vedere 

3.2. Construirea unei 
viziuni de ansamblu 
asupra fenomenului 
cultural românesc, prin 
integrarea şi 
relaţionarea 
cunoştinţelor asimilate 

–  fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii 

române 

–  perioada veche (formarea conştiinţei istorice) 

–  curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul 

şi iluminismul 

–  perioada modernă: 

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada 

paşoptistă;   România,   între   Occident   şi   Orient;   criticismul 

junimist) 

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul 

secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, 

prelungiri ale romantismului şi clasicismului) 

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, 

tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, 

diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente 

culturale/literare  în  perioada  interbelică:  modernism, 

tradiţionalism;   orientări   avangardiste,   identitate   culturală   în 

context european) 

–  curente culturale/literare româneşti în context european 

 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

4.1. Identificarea 
structurilor 
argumentative în texte 
literare şi nonliterare 
studiate sau la prima 
vedere 

– construcţia   textului   argumentativ;   rolul   conectorilor   în 

argumentare,  structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi 

nonliterare, scrise sau orale 

– logica şi coerenţa mesajului argumentativ 

4.2. Argumentarea 
unui punct de vedere 
faţă de o problematică 
pusă în discuţie 

– verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale 

subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri 

sintactice în argumentare 

– construcţia discursului argumentativ: structuri specifice, 

conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ 

4.3. Compararea şi 
evaluarea unor 
argumente diferite, 
pentru formularea unor 
judecăţi proprii 

– textul critic (recenzia, cronica literară, eseul, studiul critic) 
în raport cu textul discutat 

– interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în 

istoria literară 

– eseul structurat, eseul liber 

 

 

3.  Punerea  în  context  a  textelor  studiate  prin  raportare  la  epocă  sau  la  curente 

culturale/literare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 
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III.  PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI 
 

a. LITERATURĂ 

Autori canonici: 

• Mihai Eminescu 

• Ion Creangă 

• I. L. Caragiale 

• Titu Maiorescu 

• Ioan Slavici 

• G. Bacovia 

• Lucian Blaga 

• Tudor Arghezi 

• Ion Barbu 

• Mihail Sadoveanu 

• Liviu Rebreanu 

• Camil Petrescu 

• G. Călinescu 

• E. Lovinescu. 

Notă.  Conform  programei  şcolare  în  vigoare,  examenul  de  bacalaureat  nu  implică 

studiul monografic  al  scriitorilor  canonici,  ci  studierea  a  cel  puţin  unui  text  din  opera 

acestora.  Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor 

autori studiaţi. 

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul 

minim de texte prevăzute în programa şcolară,  aparţinând  autorilor canonici sau  prozei 

narative,  poeziei  sau  dramaturgiei  româneşti  despre  care  să  poată  redacta  un  eseu 

structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie 

şi   teorie   literară   (perioade,   curente  literare/culturale,  elemente  de  analiză  tematică, 

structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. 

Tematica  studiilor  de  caz  şi  a   dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în 

programa  de  examen,  poate   fi   valorificată   în   cadrul  probelor  orale  şi  scrise,  prin 

solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora. 

 
b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Conţinuturile de mai jos vizează: 

-  aplicarea,  în  diverse  situaţii  de  comunicare,  a  normelor  ortografice,  ortoepice,  de 

punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice; 

-  aplicarea cunoştinţelor  de limbă,  inclusiv  a celor dobândite  în  ciclul  gimnazial,  în 

exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. 

 
 Niveluri de constituire a mesajului 

 Nivelul fonetic 

-  pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul 

-  cacofonia; hipercorectitudinea 

-  pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie) 
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 Nivelul lexico-semantic 

-  variante lexicale; câmpuri semantice 

-  erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică 

- derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei 

gramaticale 

-  relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie) 

-  sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) 

-  unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) 

-  câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale 

-  sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ 

 Nivelul morfosintactic 

-  forme    flexionare    ale    părţilor    de    vorbire    (pluralul    substantivelor,    articularea 

substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de 

comparaţie; numerale etc.); valori expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de 

realizare a subiectivităţii vorbitorului 

-  elemente de acord  gramatical  (între predicat  şi  subiect  –  acordul  logic,  acordul  prin 

atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată) 

-  elemente  de  relaţie  (prepoziţii,  conjuncţii,  pronume/adjective  pronominale  relative, 

adverbe relative) 

 Nivelul ortografic şi de punctuaţie 

-  norme  ortografice  şi  de punctuaţie  în  constituirea  mesajului  scris  (scrierea  corectă  a 

cuvintelor,  scrierea cu majusculă,  despărţirea cuvintelor în silabe,  folosirea corectă a 

semnelor de ortografie şi de punctuaţie) 

-  rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 

 Nvelul stilistico-textual 

-  registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare 

-  coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă 

-  tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ 

-  stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare 

-  limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj 

arhaic; argou, jargon 

-  stil direct, stil indirect, stil indirect liber 

-  rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului 

-  rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor 
 
 
 
 NOTĂ:   Programa   de   examen   este   realizată   în   conformitate   cu   
prevederile programelor şcolare  în  vigoare, în temeiul reglementărilor legale generate de 

instituirea unor măsuri referitoare la limitarea riscului de răspândire a COVID-19. 
Subiectele pentru  examenul  de  bacalaureat  2020  se elaborează în baza prevederilor 
prezentei programe. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA  

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ 

 
1. A követelmények a képességekre, a kompetenciákra, az alkalmazott ismeretekre 

irányulnak az érvényes tantervben megjelölt képességterületeken.  

 

I. Kommunikációs képességek   

• Tudatos nyelvi viselkedés  

• Helyes anyanyelvhasználat szóban és írásban  

• Véleménynyilvánítás szóban és írásban  

 

II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei  

• Az irodalmi szövegnek mint nyelvi alkotásnak a megragadása;  

• A szöveggel való viszony megteremtése, értelmezési szempontok 

megfogalmazása, háttérismeretek mozgósítása, saját olvasat létrehozása;  

• Az értéklátás képessége;  

• A nyelvi kulturális hagyományok felismerése az írásban és az olvasásban;  

• Kulturális tájékozottság: kapcsolatteremtés az olvasott művek között korszak, 

stílusirányzat alapján;  

 

2. Részletezett kimeneti követelmények  

 

I. Kommunikációs képességek 

 

Kompetenciák, 

képességek 

Tartalmak 

 

1. Közlési helyzetek, 

nyelvváltozatok, nyelvi 

regiszterek felismerése és 

használata. Stiláris 

követelmények felismerése 

és alkalmazása a 

nyelvhasználatban.  

 

1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, 

csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói 

(ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, 

kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai).  

1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, 

monológ); nyilvános kommunikáció; 

tömegkommunikáció.  

1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban 

(köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; 

tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő 

kifejezési formái. 

1.4 Stílusrétegek, stílusárnyalatok (társalgási, 

tudományosszakmai, publicisztikai, hivatalos, 

szépirodalmi).  

1.5 Stíluselem, stílushatás; állandó és alkalmi 

stílusérték; denotatív és konnotatív jelentés.  

2. A szövegértés képessége. 

A szövegszerűség 

2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. 

Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, 
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felismerése és alkalmazása 

a szövegalkotásban.  

 

grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés 

(tételmondat, kulcsszó, témahálózat).  

2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, 

leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos 

levél, szakmai önéletrajz; levél).  

3. Az érvelő-meggyőző, 

értekező szövegek 

felismerése; érvelés szóban 

és írásban.  

 

3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek 

(szónoklat, értekezés).  

3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg 

jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés 

technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív 

érvelés; bizonyítás, cáfolat).  

4. Tudatos nyelvi 

magatartás: helyes beszéd 

és a helyesírási készség 

működtetése; a 

nyelvhelyességi vétségek és 

stílustalanságok, 

stílustörések felismerése és 

javítása.  

 

4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.  

4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz 

igazodó megnyilatkozás.  

4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a 

szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés 

elve); az egybeírás és különírás szabályai; a 

tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen 

szavak helyesírása; a központozás szabályai.  

5. Véleményalkotás 

különböző kommunikációs 

helyzetekben és adott 

szöveggel kapcsolatosan; a 

vélemény kifejtése 

összefüggő szövegben 

(szóban és írásban).  

5.1 Vélemény, magyarázat; információk 

kiemelése, összefüggések megragadása, 

elfogadás, elutasítás megfogalmazása.  

 

6. Bibliográfia használata a 

tájékozódásban, az önálló 

szövegalkotásban.  

6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a 

forráshasználat etikai normái és formai 

kötöttségei; idézés, hivatkozás.  

 

II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei 

 

Kompetenciák, 

képességek 

Tartalmak 

 

1. Az értéklátás képessége, 

saját olvasat létrehozása.  

 

1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, 

megjelenített értékek, értékrend, 

értékszerkezet.  

1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, 

tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, 

szatirikus. 

1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, 

humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus, 

tárgyilagos.  
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2. A nyelvi, kulturális 

hagyományok felismerése 

szépirodalmi szövegekben, 

tájékozódás az irodalmi 

korszakokban és stílusokban.  

2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek.  

 

3. Irodalmi formák és kódok 

felismerése és értelmezése.  

 

3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, 

szinesztézia, allegória, metonímia, szimbólum. 

Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. 

Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, 

felcserélés, gondolatpárhuzam.  

3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos 

ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. 

Balassi-strófa, szonett. 

3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai 

alkotásokban.  

3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, 

novella, regény, napló, irodalmi levél.  

3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, 

himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró 

költemény.  

3.6 Drámai műfajok: tragédia, tragikomédia, 

drámai költemény.  

4. Narrációs eljárások 

felismerése és értelmezése 

epikus művekben 

(történetalakítás: metaforikus, 

metonimikus; részletezés, 

sűrítés, jelenetezés; a 

folytonosság és 

megszakítottság alakzatai; 

téridőszerkezet, időkezelés; 

hősteremtés; elbeszélői 

nézőpontok, elbeszélői és 

szereplői szólamok, 

nézőpontváltás). 

4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában és a 

tézisregényben.  

4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában 

(barokk eposz, történeti tárgyú műballada, 

történelmi regény).  

4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, 

irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az 

elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.  

4.4 Történetalakítás és időkezelés a 

romantikus, realista, klasszikus modern epikus 

alkotásokban.  

4.5 Romantikus, realista, naturalista, modern 

emberkép az epikus alkotásokban.  

5. Elbeszélői formák 

játékának felismerése és 

értelmezése.  

 

5.1 Elbeszélői formák játéka: elbeszélői 

modalitás, intertextualitás.  

5.2 Imitáció a barokk eposzban.  

6. A lírai én változatainak 

felismerése és értelmezése.  

 

6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a 

himnusz változatai (keresztény, közösségi), az 

óda történeti változatai (klasszicista, 

romantikus, modern).  

6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, 
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látnok, hasonmás), a klasszikus modernségben 

(az én felnövesztése, az én 

megsokszorozódása).  

7. A lírai beszéd változatainak 

felismerése és értelmezése.  

 

7.1 Személyesség, személytelenség; 

közvetlenség, közvetettség.  

7.2 Egyszólamúság, többszólamúság, 

önmegszólítás.  

7.3 Allegorikusság, szimbolikusság, 

tárgyiasság.  

8. Az imitációelv 

működésének, a költőszerep 

és imitáció összefüggéseinek 

felismerése a lírai 

alkotásokban.  

 

8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és 

versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és 

verselés (klasszikus időmértékes verselés: 

hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és 

műfajok (óda, elégia, epigramma).  

8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában.  

9. A drámai mű jellemzőinek 

a felismerése és értelmezése.  

9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők 

rendszere, drámai hős, szerkezet, 

beszédfajták.  

10. A drámaváltozatok 

kulturális összefüggéseinek 

felismerése és értelmezése.  

10.1 A romantikus dráma.  

10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai 

költeményben. 

 

 

Ajánlott szerzők listája: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Balassi Bálint, 

Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, 

Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Madách 

Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Németh László, Janus 

Pannonius, Petőfi Sándor, Tamási Áron, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály, 

Zrínyi Miklós. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 

 

 

Richtlinien für die Abiturprüfung 2020 

Deutsche Sprache und Literatur 

 

Die Absolventen der Lyzeen mit deutscher Unterrichtssprache haben im Fach Deutsch eine 

schriftliche und eine mündliche Prüfung abzulegen. 

 

1. Anforderungen 

 

Die Prüflinge sollen Fähigkeiten und Kenntnisse in den folgenden Anforderungsbereichen 

nachweisen können: 

- Wissen, selbständiges Denken, Urteilsfähigkeit und Darstellungsvermögen; 

- Wiedergabe von Wissen und Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten 

Zusammenhang, Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und 

Verfahrensweisen in einem wiederholenden Zusammenhang; 

- Selbständiges Erklären, Bearbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte, selbständiges 

Anwenden und Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen und Sachverhalte; 

- Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbständigen Lösungen, Begründungen, 

Folgerungen, Deutungen und Wertungen zu gelangen; 

- Lebensgefühl der literarischen Epochen und Verständnis für die Kunstauffassung der jeweiligen 

Epochen in literarische oder freie Erörterungen miteinzubeziehen; 

- Fähigkeit poetische und nicht poetische Texte zu analysieren sowie Sachverhalte und Probleme 

zu erörtern; 

- Fähigkeit zu aktuellen Themen der Gesellschaft sowie zum kulturellen Leben Stellung zu 

beziehen; 

- Fähigkeit in literarischen Texten und Sachtexten Vergleiche zum Lebensgefühl der Moderne 

anzustellen; 

- Fähigkeit einige schriftliche Umgangs - und Kommunikationsformen (z. B. Bewerbung, 

Beschwerde) zu verfassen; 

- Fähigkeit gattungsspezifische Merkmale zu identifizieren und darüber hinaus Einblick in die 

Theorie der Gattungen (Novelle, Roman, Drama usw.) zu beweisen. 

 

2. Inhalte: 

 

a. Literatur: 

- Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen 

Texten. G. E. Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise. 

- Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und 

nichtliterarischen Texten. 

- Klassik: Lebensgefühl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen und 

nichtliterarischen Texten. J.W. Goethe. 

- Romantik: Lebensgefühl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und 

nichtliterarischen Texten. 

- Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen 

Texten. 

- Modernes Drama: Problematik und Gestaltungselemente. G. Büchner, B. Brecht, Fr. 

Dürrenmatt 
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- Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zur Trümmerliteratur. 

 

b. Grammatik/Sprachbetrachtung: 

Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz. 

 

3. Die schriftliche Prüfung 

 

Die schriftliche Prüfung dauert drei Stunden, nachdem die Themen verteilt worden sind. Es 

werden drei Aufgaben mit Unterpunkten gestellt. Alle sind verbindlich. Die Bewertungskriterien 

werden nach abgelaufener Prüfung bekannt gegeben. 

 

Bewertet wird: 

- angemessene Behandlung des Themas; 

- strukturierte und differenzierte Argumentation; 

- Transfervermögen; 

- zweckmäßige Gliederung der Arbeit; 

- Beachtung der sprachlichen Normen. 

 

Die Bewertung erfolgt in der Punkteskala von 10 bis 100, die der Notenskala von 1 bis 10 

entspricht. Die Ausgangsbenotung beträgt 10 Punkte. Die Punkteanzahl pro Thema wird 

angegeben. 

 

 

4. Die mündliche Prüfung 

 

Die mündliche Prüfung im Fach Deutsch unterzieht sich vom organisatorischen Standpunkt aus 

den Bestimmungen der Prüfungsordnung. 

 

Anforderungen: 

- zusammenhängende Äußerung zu einem gegebenen Thema; 

- Prüfungsgespräch über größere fachliche Zusammenhänge; 

- Textinterpretation. 

 

Bewertet wird: 

- inhaltliche Qualität des Prüfungsgespräches; 

- Transfervermögen; 

- sprachliche Bewältigung der gestellten Aufgaben. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ 

 

Sadržaj programa srpskog jezika i književnosti 

1. Narodna književnost: (Narodne pesme, pripovetke, kraće narodne umotvorine). Lirske pesme. 

Podela (posleničke, mitološke, obredne, prigodne, ljubavne, šaljive). Lirsko - epske pesme. 

(Hasanaginica). Epske pesme. (Zidanje Skadra, Car Lazar i carica Milica, Marko pije uz 

ramazan vino, Starina Novak i knez Bogosav, Početak bune protiv dahija). Pripovetke. (U cara 

Trojana kozje uši, Ero i Turčin). 

2. Strednjovekovna književnost: Sveti Sava: Život i prosvetiteljsko delo; Dositej Obradović: 

Život i prosvetiteljsko delo. 

3. Književnost doba romantizma: Vuk Stefanović Karačić. Rad na reformi književnog jezika i 

pravopisa. Rad na sakupljanju narodnih umotvorina; Petar Petrović Njegoš. Život i pesničko delo 

(Gorski vijenac - opšti prikaz); Branko Radičević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti - 

književni komentar); Đura Jakšić (Na Liparu - književni komentar); Jovan Jovanović Zmaj 

(Đulići, Đulići uveoci - opšti prikaz); Laza Kostić (Santa Maria della Salute - književni 

komentar). 

4. Realizam: Laza Lazarević (Sve še to narod pozlatiti - književni komentar); Vojislav Ilić (U 

poznu jesen, Grm - književni komentar); Radoje Domanović (Danga - književni komentar): 

Aleksa Šantić (Mi znamo sudbu - književni komentar). 

5. Novi realizam: Borisav Stanković (Nečista krv - opšti prikaz); Petar Kočić (Jazavac pred sudom 

- opšti prikaz); Branislav Nušić (Gospođa ministarka - književni komentar). 

6. Moderna poezija: Jovan Dučić (Morska vrba - književni komentar); Milan Rakić (Dolap, Na 

Gazi Mestanu - književni komentar). 

7. Književnost XX – og veka: Ivo Andrić (Most na žepi - književni komentar, Na Drini ćuprija - 

opšti prikaz); Miloš Crnjanski (Seobe - opšti prikaz); Desanka Maksimović (Strepnja, Krvava 

bajka - književni komentar); Veljko Petrović (Ratar - književni komentar); Branko Ćopić (Bašta 

sljezove boje - književni komentar); Dobrica Ćosić (Koreni - opšti prikaz); Stevan Raičković 

(Kamena uspavanka - književni komentar); Vasko Popa (Patka - književni komentar). 

 

Napomene: Kandidati Filoloskog smera še naknadno spremiti sledeša poglavlja iz udţbenika za 

VIII razred: Rečnik. Sintaksa. Morfološka analiza. 

 

Glavni ciljevi i zadaci nastave srpskog jezika i književnosti: 

- raspoznavanje etapa u izradi pismenih sastava; 

- primenjivanje teorijskih stečenih znanja na časovima teorije književnosti; 

- raspoznavanje osobenosti književnih pravaca; 

- raspoznavanje i obrazloženje stilskih razlika u pismenom izražavanju; 

- poznavanje imena književnih likova, njihovog mesta i uloge u književnim delima; 

- poštovanje normi književnog jezika prilikom pismenog izražavanja; 

- elaboracija književnog komentara, karakterizacije književnih likova, komparativno prikazivanje 

dva književna dela, dva pisca ili dva književna perioda, sintezu književne delatnosti pojedinih 

pisaca; 

- argumentovanje poznavanja osnovnih književnoteorijskih pojmova. 

 

Literatura: 

Srpski jezik i književnost, IX razred, 2006. 

Srpski jezik i književnost, X razred, 2006. 

Srpska književnost, XI razred, 1997. 

Srpska  književnost, XII razred, 1995. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ 

 

I. LITERATURA SLOVACĂ 

1. Textul. Aspecte generale. 

- elemente de comunicare (emițător, receptor, mesaj, cod, context); 

- funcțiile comunicării; 

- textul literar/nonliterar; 

- textul și contextual; 

- teme și motive literare; 

- literatura și alte specii ale artei. 

2. Proza 

a) proza epică – explicarea noțiunilor, dezvoltarea și tipologia (proza romantică, realistă și 

fantastică); 

b) genurile epice (basm, povestire, nuvelă: istorică, fantastică, psihologică; romanul clasic, 

romanul slovac); 

c) structura textului epic: 

- elementele textului epic (autorul, povestitorul, personajele, cititorul); 

- tipuri de povestitor din textul epic (povestitorul atotștiutor, personajul – povestitor, 

ochiul camerei; povestirea la persoana I. și a III-a); 

- compoziția operei epice; acțiunea, conflictul, fazele acțiunii, povestirea cadru; 

- personajele; 

- tipuri de personaje (principale, secundare, episodice); 

- caractere (moduri, caracterizarea personajelor). 

d) limbajul operei epice 

- modalități de povestire: povestirea, dialogul, descrierea; 

- limbajul personajelor, vorbirea directă și indirectă, vorbirea semidirectă 

3. Poezia 

a) explicarea noțiunii, dezvoltarea (clasică, romantică, realistă, simbolismul, modernismul), 

tipologia (poezia lirică și epică); 

b) structura operei lirice 

- comunicarea în textul poetic (subiectul liric, relația autorul – subiectul liric). 

c) limbajul operei lirice 

- caracteristicile limbajului artistic (sugestivitatea, expresivitatea etc.); 

- imaginația poetică; 

- mijloacele artistice (enumerarea, antiteza, sincretismul, repetiția, refrenul, întrebarea 

retorică, exclamația retorică, epitetul, metafora); 

- versul, strofa, versul liber, piciorul metric, rima, ritmul. 

4. Drama 

a) explicarea noțiunii; 

b) genurile ( comedia, tragedia, drama); 

c) structura textului dramatic; compoziția textului dramatic: act, scena, replica, indicații 

scenice, personajul dramatic, modalitățile de caracterizare; 

d) limbajul dramatic; expresivitatea textului dramatic, specificități, construcția dialogului în 

textul dramatic; monologul; limbajul personajelor - mod de caracterizare a operei dramatice. 

5. Curente literare 

- clasicismul; 

- romantismul; 

- realismul; 

- perioada interbelică. 
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6. Autorii canonici 

Ján Kollár (Slávy dcéra), Andrej Sládkovič (Marína, Detvan), Samo Chalupka (Mor ho!), 

Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol 

Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukučín (Neprebudený), Božena Slančíkova 

Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca, Statky zmätky), Ladislav Nádaši 

Jégé (Adam Šangala), Jozef Cíger Hronský (Jozef Mak), Milo Urban (Živý bič), František 

Švantner (Malka), Dobroslav Chrobák (Drak sa vracia), Margita Figuli (Tri gaštanové kone). 

 

II. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

- aplicare normelor ortografice, ortoepice, morfologice și de punctuație; 

- utilizarea adecvată a unităților lexicale și semantice; 

- fonetică:  

• legea ritmică, 

• clasificarea sunetelor, 

• asimilare fonetică. 

 

III. LEXICOLOGIE 

- cuvântul, formarea cuvintelor, sinonime, antonime, omonime; 

- clasificarea vocabularului; 

- frazeologia și sensul cuvintelor. 

 

IV STILISTICA 

- stilurile funcționale; 

- texte funcționale. 

 

V. BIBLIOGRAFIE 

MARČOK, Viliam, Dejiny slovenskej literatúry, (Istoria literaturii slovace) Bratislava, 2004. 

SEDLÁK, Imrich și col., Dejiny slovenskej literatúry, (Istoria literaturii slovace) volumul I și II, 

Martin, Bratislava, 2009. 

KMEŤOVÁ, Elena Darina, MÓŤOVSKÁ, Anna, Antológia slovenskej literatúry, (Antologia 

literaturii slovace) volumele I, II, III, IV, Editura Ivan Krasko, Nădlac, 2003. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ 

 

1. O usmenoj i pisanoj književnosti (uopće). Književni rodovi; Lirika (pojam općenito). Petar 

Preradović - Rodu o jeziku (oda - opći prikaz); S. S. Kranjčević - Iseljenik (elegija - opći prikaz); 

Hasanaginica (narodna balada - književni komentar). Epika (pojam opčenito). Smrt Senjanina 

Ive (epska pjesma - književni komentar); Ivana Brlić Mazuranić - Regoč (bajka - opći prikaz); 

Slavko Kolar - Breza (pripovijest - opći prikaz). Drama (pojam općenito). Marin Držič - Novela 

od Stanca (komedija - opći prikaz). 

 

2. Diskurzivni književni oblici (pojam općenito). Antun Gustav Matoš (život i književni rad). Oko 

lobora (putopis - opći prikaz). 

 

3. Srednjovekovna književnost (najstariji hrvatski pisani spomenici). Bašćanska ploča (opći 

prikaz). 

 

4. Renesansa (Hrvatska renesansa i njezina središta: Dubrovnik, Split, Hvar, Zadar - glavni pisci i 

djela). Marko Marulić (život i rad). Judita (književni komentar). Hanibal Lucić, Robinja (opći 

prikaz). Marin Držić (život i književni rad). Dundo Maroje (opći prikaz). 

 

5. Barok (Hrvatski barok - katolička obnova, književni oblici i značajke). Ivan Gundulić (život i 

književni rad). Osman (opći prikaz). 

 

6. Klasicizam i prosvetiteljstvo (Pojam, trajanje i značenje). Matija Antun Reljković, Satir (opći 

prikaz). Andrija Kačić Miočić, Razgovor ugodni (opći prikaz). 

 

7. Romantizam i ilirizam (Hrvatski romantizam, Hrvatski narodni preporod, Ilirski pokret, 

ilirizam, glavni osnivači ilirskog pokreta). Stanko Vraz, Otkud modre oči (opći prikaz). Petar 

Preradovič (život i književni rad). Marko Marulić (život i književni rad), Smrt smail - age 

Čengića (književni komentar). 

 

8. Protorealizam (Šenoino doba). August Šenoa (život i književni rad), Zlatarovo zlato (opći 

prikaz). 

 

9. Realizam (pojam općenito). Ante Kovačić (život i književni rad), U registraturi (književni 

komentar). Josip Kozarac (život i književni rad), Mrtvi kapitali ( književni komentar). 

 

10. Moderna (općenito). A. G. Matoš, 1909, Utjeha kose (opći prikaz). Vladimir Nazor (život i 

književni rad), Šuma spava (opći prikaz). 

 

11. Ekspresionizam (općenito). Miroslav Krleža (život i književni rad), Bitka kod Bistrice Lesne 

(književni komentar), Čežnja (opći prikaz), Ivo Andrić, Ex ponto (opći prikaz). Tin Ujević 

(život i književni rad), Svakidašnja jadikovka (opći prikaz). 

 

Literatura: 

Udžbenici koji se koriste u školama s nastavnim hrvatskim jezikom. 
 

Napomene: Nastavni program je namjenjen apsolventima gimnazije s nastavnim hrvatskim. Ispit je 

pismeni i usmeni, u skladu s nastavnim programom. Pismeni radovi se ocenjuju od 10 do 

100 bodova a ispit traje 3 sata.
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA  

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ 

 

I. STATUTUL DISCIPLINEI 

 

Limba şi literatura italiană are, în cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a 

XII-a, statut de disciplină obligatorie pentru absolvenţii claselor a XII-a cu predare în limba italiană 

maternă. 

Curriculumul de Limba şi literatura italiană maternă destinat studierii acestei discipline de 

către elevii aparţinând etniei italiene care învaţă în şcoli cu predare în limba română contribuie la 

formarea şi dezvoltarea progresivă la elevi a competenţelor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, 

permite cunoaşterea de către aceştia a limbii materne şi a patrimoniului spiritual şi cultural al etniei, 

oferind o punte spre interculturalitate, spre o bună cunoaştere reciprocă între populaţia majoritară şi 

minorităţile naţionale din spaţiul geografic românesc. 

Examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a la limba şi literatura italiană maternă vizează 

evaluarea competenţelor elevilor aparţinând etniei italiene de receptare a mesajului scris, din texte 

literare şi nonliterare, în scopuri diverse şi de exprimare scrisă / de utilizare corectă şi adecvată a 

limbii materne italiene în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri 

diverse.  

Deoarece competenţele sunt diferite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini 

formate în clasele a IX-a – a XII-a, subiectele pentru examenul de Bacalaureat vor evalua atât 

competenţele specifice cât şi conţinuturile asociate acestora. 

Prin evaluarea naţională la limba şi literatura italiană maternă, în evaluarea unităţilor de 

conţinut care privesc domeniul limba italiană maternă (Elementele de construcţie a comunicării), se 

are în vedere viziunea comunicativ – pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor 

de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi 

pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii 

de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip 

sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor 

stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situaţiile care impun o 

asemenea abordare. 

Structura testului pentru proba scrisă este formată din 3 subiecte, fiecare având 30 de puncte. 

Subiectele conţin itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi care au ca material suport texte literare 

şi nonliterare.  

În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe, 

care privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor 

trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), 

precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau 

nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, identificarea 

ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).  

De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a 

unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la 

prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar), reflexive şi imaginative (compuneri care 

presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere / 

într-un portret, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.). 

 
 

II. COMPETENŢE GENERALE, COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

ASOCIATE  
 

Tabelul de mai jos cuprinde competenţele generale care vizează receptarea şi producerea 

mesajelor scrise din programa şcolară pentru clasa a XII-a ( Receptarea mesajului scris, din texte 
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literare şi nonliterare, în scopuri diverse; Utilizarea corectă şi adecvată a limbii italiene în 

producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor în 

competenţele specifice şi conţinuturile asociate, din programele şcolare pentru clasele a IX-a – a 

XII-a. 

 

1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse  

 
 

Competenţe specifice  Conţinuturi asociate  

1.1  dovedirea înţelegerii unui 

text literar sau nonliterar, 

pornind de la cerinţe date  

 idei principale, idei secundare; ordinea logică şi cronologică a 

ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;  

 moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog, monolog);  

 subiectul operei literare;  

 procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: 

personificarea, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză, 

ingambament, metafora, aliteraţia);  

 sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat;  

 trăsăturile specifice genului epic şi liric, în opere literare 

studiate sau în texte la prima vedere;  

 texte literare (aparţinând diverselor genuri şi specii studiate); 

texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă, 

anunţul, ştirea);  

 reperarea unor informaţii esenţiale dintr-un text; 

 completarea unui text lacunar; 

 recunoaşterea secvenţelor narative şi dialogate dintr-un text; 

 recunoaşterea de cuvinte şi expresii noi în text; 

 utilizarea unui lexic diversificat recurgând la categoriile 

semantice studiate. 

1.2  sesizarea corectitudinii şi a 

valorii expresive a 

categoriilor 

morfosintactice, a 

mijloacelor de îmbogăţire a 

vocabularului şi a 

categoriilor semantice 

studiate, a ortografiei şi 

punctuaţiei  

Comunicarea scrisă 

Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: 

introducerea, cuprinsul, încheierea. Organizarea unui text propriu 

(rezumat, caracterizare de personaj). 

Ortografia şi punctuaţia. Scrierea corectă a cuvintelor. Consoanele 

duble, diftongii, triftongii, apostroful, trunchierea.  

Contexte de realizare:  

a) Scrierea funcţională: scrisoarea, invitaţia. Analiza. Conspectul. 

Eseul structurat. 

b) Scrierea imaginativă: compuneri libere după un plan dat. Eseul liber.  

Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Povestirea scrisă a unor 

fragmente din text. Comentarea unor secvenţe. Semnificaţia titlului. 

Personajul literar.  

Fonetică şi ortografie:  

Aspecte fonetice specifice limbii italiene: eliziunea şi apostroful, 

accentul cuvintelor. 

Lexic:  

Mijloace de îmbogăţire a lexicului: derivarea cu sufixe şi prefixe; 

familii de cuvinte; expresii idiomatice; cuvinte compuse, 

neologisme;  

Sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; 

Sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor. 
 

Gramatică 
▪ Articolul: hotărât, nehotărât şi partitiv; folosirea articolului cu 

numele proprii de persoane şi geografice; 
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▪ Substantivul: formarea femininului; formarea pluralului; substantive 

defective; substantive cu două forme de plural; substantive colective; 

substantive invariabile; substantive defective de singular / plural;  

substantive compuse; substantive derivate cu un sufix diminutival, 

peiorativ, etc; 

▪ Adjectivul: formarea femininului adjectivelor calificative; poziţia 

adjectivului calificativ; adjectivul demonstrativ; adjectivul posesiv şi 

omiterea articolului în cazul posesivelor care însoţesc substantive 

indicând înrudirea; adjectivul nehotărât; gradele de comparaţie - 

forme sintetice; 

▪ Numeralul: cardinal, ordinal (formarea); folosirea numeralului 

ordinal (exprimarea secolelor); distributiv; colectiv, multiplicativ; 

▪ Pronumele personal în acuzativ cu şi fără prepoziţie; pronumele in 

dativ cu şi fără prepoziţie; pronumele relativ  ; locul promumelor 

combinate cu în grupurile verbale, propoziţia asertivă şi imperativă; 

pronumele de politeţe; pronumele demonstrativ; particulele 

pronominale ci, ne; pronumele posesiv; pronumele interogative; 

pronumele nehotărâte; 

▪ Verbul: indicativul prezent al verbelor regulate şi neregulate; 

perfectul compus al verbelor regulate şi neregulate; imperfectul 

verbelor regulate şi neregulate; perfectul simplu al verbelor regulate 

şi neregulate; viitorul simplu şi viitorul anterior; condiţionalul 

prezent şi trecut; folosirea condiţionalului; modul imperativul (tu, 

noi, voi); folosirea imperativului cu pronumele de politeţe; 

conjunctivul prezent şi trecut; conjunctivul imperfect şi trapassato; 

concordanţa timpurilor la modul indicativ; concordanţa timpurilor la 

modul conjunctiv; fraza ipotetică; verbele frazeologice (cominciare, 

iniziare, finire, smettere); verbe tranzitive şi intranzitive (alegerea 

auxiliarului); forma activă, pasivă şi reflexivă; verbele modale 

(dovere, potere, volere); verbele impersonale; verbe defective;  

▪ Adverbul: formarea adverbelor din adjective cu sufixul ”–mente”; 

adverbele de loc şi de timp; adverbe de îndoială; adverbe de mod; 

adverbe interogative; adverbe de evaluare; locuţiuni adverbiale; 

particulele adverbiale ci, vi, ne; gradele adverbului; poziţia 

adverbului; 

▪ Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare; conjuncţia subordonatoare; 

locuţiuni conjuncţionale; 

▪ Prepoziţia: folosirea prepoziţiilor; prepoziţii articulate; locuţiuni 

prepoziţionale; 

▪ Interjecţia: interjecţii proprii (care exprimă uimirea, bucuria, 

ameninţarea, îndemnul, regretul, indignarea): ah, eh, ih, oh, ahi, beh, 

uffa, ahime; interjecţii improprii bravo, coraggio, avanti, via, su, 

forza, guai, peccato; locuţiuni; 

▪ Sintaxa: Propoziţia simplă; Părţi principale de propoziţie (Subiectul; 

Predicatul); Părţi secundare de propoziţie (Atributul; Complementul 

direct şi indirect; Complemente circumstanţiale: de loc, de timp, de 

mod, de cauză, de scop, concesie, opoziţie);  

▪ Sintaxa frazei: Propoziţia simplă; Propoziţia condiţională şi fraza 

ipotetică; Concordanţa în indicativ şi conjunctiv. 

1.3  identificarea valorilor etice şi 

culturale într-un text, cu 

exprimarea impresiilor şi 

preferinţelor  

- elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi 

exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. 

 

 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii italiene în producerea de mesaje scrise, în 

diferite situaţii de comunicare  



Anexa nr. 2 la Ordinul MEC nr. _______________ privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 

 

Programa pentru disciplina - Limba şi literatura italiană maternă 

Examenul de bacalaureat național   27 

 
 

Competenţe specifice  Conţinuturi asociate  

2.1  redactarea diverselor texte, 

cu scopuri şi destinaţii 

diverse, adaptându-le la 

situaţia de comunicare 

concretă  

- redactarea în scris de texte funcţionale pe subiecte din viaţa 

cotidiană, mesaje, scrisori personale; 

- redactarea de mesaje pe o anumită temă, urmărind un plan dat: 

pagină de jurnal personal, povestire, descriere; 

- realizarea de texte, ţinând seama de părţile componente ale unei 

compuneri, respectând categoriile semantice şi regulile 

gramaticale studiante, folosind corect semnele ortografice şi de 

punctuaţie; 

- redarea în scris a unor informaţii receptate prin lectură; 

- cartea – obiect cultural: teoria literară, destinatarul mesajului, 

structura textului narativ; 

- descrierea obiectivă şi subiectivă, dialogul, personajul 

(caracterizarea sumară – portret fizic şi portret moral); 

- structura prozodică (rimă, ritm, vers, strofă, vers liber); 

- figurile de stil: personificarea, comparaţia, enumerarea, 

repetiţia, epitetul, antiteza, metafora; 

- sensul de bază, sensul auxiliar; sensul figurat; 

- genuri şi specii (genurile epic, liric şi dramatic); 

- textul: texte literare aparţinând diverselor genuri şi specii şi 

textul nonliterar; 

- redactare de mesaje; 

- completare de texte lacunare; 

- redactare de scrisori în registru familiar; 

- construirea unor scurte povestiri; 

- folosirea sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor; 

- diferenţierea semnificaţiei sinonimelor în contexte diferite; 

- folosirea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile; 

- folosirea corectă a formelor verbale în raport cu cronologia 

faptelor relatate; 

- folosirea conectorilor adecvaţi; 

- folosirea unor construcţii verbale specifice pentru a spori 

expresivitatea comunicării; 

- rezumare, substituire, transformare, alegere multiplă; 

- identificarea structurii textului narativ; 

- sesizarea schimbării semnificaţiei unor cuvinte în funcţie de context; 

- stabilirea relaţiilor de sinonimie, antonimie şi polisemie într-un 

text dat; 

- identificarea secvenţelor într-un text narativ; 

- structurarea unui text în secvenţe distincte în funcţie de tipul 

acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, scrisoare etc.). 

2.2  

 

 

 

 

 

 

utilizarea în redactarea 

unui text propriu a 

cunoştinţelor de lexic şi de 

morfosintaxă, folosind 

adecvat semnele 

ortografice şi de punctuaţie  

 elemente de lexic studiate în clasele a IX-a – a XII-a; mijloace 

de îmbogăţire a lexicului; 

 folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei 

şi al frazei; 

 aplicarea adecvată a cunoştinţelor de morfologie în exprimarea 

scrisă corectă: articolul, substantivul, adjectivul, numeralul, 

pronumele, verbul, adverbul, conjuncţia, prepoziţia, interjecţia, 

sintaxa propoziţiei şi a frazei. 

 

Notă: Se recomandă următoarele texte: 
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Testo poetico “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Canto V dell’Inferno, La Divina Commedia 

“Solo e pensoso” 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparso” 

“Trionfo di Bacco e Arianna” 

“I mi trovai, fanciulle, un bel mattino” da Le Rime 

“L’apparizione di Angelica”, Canto I di Orlando 

innamorato 

“Orlando in cerca di Angelica”, di Orlando 

Furioso 

“Ermina fra i pastori”, Canto VII di Gerusalemme 

liberata 

Dante Alighieri 

Dante Alighieri 

Francesco Petrarca 

Francesco Petrarca 

Lorenzo de’ Medici 

Angelo Poliziano 

Matteo Maria 

Boiardo 

Ludovico Ariosto 

 

Torquarto Tasso 

 

Testo narrativo (racconto) “Federigo degli Alberighi” (V giornata, IX 

novella, Il Decameron) 

“I promessi sposi” (frammenti) 

“La lupa” 

Giovanni Boccaccio 

 

Alessandro Manzoni 

Giovanni Verga 

Testo drammatico “La Locandiera”(frammento) Carlo Goldoni 

 

 

Teme recomandate:  

 

− Universul personal: gusturi şi preferinţe, activităţi şcolare şi în afara şcolii, familia, prietenia, 

sentimente şi emoţii, sănătatea, jocul, timpul liber, vacanţa; 

− Problemele adolescenţilor: integrarea în grup şi acceptarea diferenţelor; responsabilitate şi implicare 

socială; 

− Mediul înconjurător: viaţa la ţară şi oraş, natura (plante, animale, locuri şi peisaje), ecologie; 

− Progres şi schimbare: ocupaţii şi profesiuni de viitor, invenţii şi descoperiri; 

− Societatea informaţională şi mijloace de comunicare moderne: publicitate şi anunţuri în presă, 

radioul şi televiziunea, internetul; 

− Relaţii interpersonale: relaţii între tineri, corespondenţă şi schimburi intre scoli, călătorii, 

− Oameni şi locuri: aspecte ale vieţii citadine, obiective turistice şi culturale, personalităţi importante; 

− Obiceiuri şi tradiţii: mâncăruri specifice sărbătorilor tradiţionale, activităţi specifice sărbătorilor 

tradiţionale (reluare şi îmbogăţire);  

− Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din cărţi, filme, muzica italiană; 

− Elemente culturale ale spaţiului italian: Referinţe istorice. Începuturile literaturii italiene, Evul 

Mediu, Începuturile Renaşterii – principalele etape şi răspândirea modelului renascentist (secolul al 

XII – lea, al XIII – lea, al XIV – lea, al XV – lea); 
− Elemente culturale ale spaţiului italian: Referinţe istorice. Renaşterea. Umanismul. Reforma şi 

Controreforma. Clasicismul. Barocul. Commedia dell’arte. Începuturile Iluminismului. (secolul al 

XV – lea, al XVI – lea, începuturile secolului al XVII – lea);  

− Elemente culturale ale spaţiului italian: Romantismul. Verismul.  
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ 

 

 

I. ЛІТЕРАТУРА – LITERATURA 

 

1. І.П.Котляревський – поема Енеїда і п'єса Наталка Полтавка 

2. Г.Квітка–Основ'яненко–представник сентиментал і змуіописового реалізму–повість 

Маруся 

3. Розвиток байки в І-й половині 19ст.: Євген Г ребінка і П.Гулак – Артемовський –

Ведмежий суд, Пан та Собака 

4. Т.Г.Шевченко – І. Рання творчість 

- балади, 

- поема Катерина, 

- історична поема Гайдамаки і історичні вірші, 

- ліричні вірші–Думка, Перебендя, На вічну пам'ять, 

- Котляревському, До Основ'яненка. 

– ІІ-й Період творчості Шевченка: 

- Послання І мертвим, іживим...,Кавказ, Сон, поеми Наймичка, Сова, 

вірш Заповіт 

– ІІІ-й Період творчості Шевченка: 

- Невільнича поезія. Ззахалявні книжки.Мотиви поезій 

- Періоду заслання 

– ІV-й Період творчості Шевченка: 

- поеми Марія, 

- ліричні вірші. 

5. Творчість П. Мирного, роман Хіба ревуть воли, як ясла повні? 

6. Творчість М. Вовчка: Кармелюк 

7. Творчість Л. Глібова: байкиі ліричні вірші 

8. І. Нечуй–Левицький: Кайдашева сім'я 

9. І.Я. Франко – поетичнатворчість 

  – прозові твори 

10. Л. Українка – поетичнатворчість 

   – драма Лісовапісня 

11.  М. Коцюбинський, творчість. 

12. В. Стефаник, творчість: Новина 

13. О. Кобилянська, твори: Земля, У неділю рано зілля копала 

14. О. Олесь, творчість – лірика 

15. М. Вороний, творчість – лірика 

16. П. Тичина, збірка Сонячні кларнети 

17. В. Сосюра, інтимна лірика 

18. Ліна Костенко, лірика 

19. Іван Драч, лірика 

20. Теорія літератури: 

- структура літературного твору 

- стилістичні звороти 

- літературні види і жанри 

21. Редагування листа 

22. Редагування запрошення 
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ІІ. ГРАМАТИКА - GRAMATICA 

 

1. Фонетика: 

- Український алфавіт 

- Голосні 

- Приголосні 

- Склад, наголос 

- Апостроф 

- Подвоєння приголосних 

- Пом'якшення приголосних 

- Ненаголошені е/и 

 

2. Лексика: 

- Основний словниковий фонд 

- Омоніми 

- Синоніми 

- Антоніми 

- Пароніми 

 

3. Будова слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення, основа слова 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA  

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ 

(PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC) 

 

I. OKUMA – ANLAMA 

- Bir olay yazısını anlamlı bir şekilde okuyabilme, 

- Hikâye türünün özeliklerini kavrayabilme, 

- Metin içinde cümleyi tanıyabilme, 

- Bir manzumeyi özeliklerine göre okuyabilme, 

- Manzume ile düzyazı arasındaki farkı kavrayabilme, 

- Paragraf ve paragraftaki düşünceyi kavrayabilme, 

- Bir şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilmek, 

- Bir şiirin şekil ve anlam özelliklerini kavrayabilme, 

- Olay yazılarında sebep-sonuç ilişkisini kavrayabilmek, 

- Olay yazılarını meydana getiren unsurları kavrayabilme (yer, zaman, olay ve kişiler) 

- Sevilen bir şiiri ezberlemeyebilme, 

- Olay yazıları ile fikir yazıları arasındaki farkı kavrayabilme, 

- Bir metnin yardımcı fikirlerini ve ana fikrini bulabilme, 

- Plân ve plânın yararlarını kavrayabilmek, 

- Bir metindeki olayları karşılaştırarak benzer ve farklı yanları kavrayabilme, 

- Anlama etkinliklerini kavrayabilme (dinleme, okuma, gözlem…) 

- Okunan bir yazıdaki sebep-sonuç ilişkilerini kavrayabilme, 

- Bir manzumenin ana temasını kavrayabilme. 

 

II. ANLATIM 

A) SÖZLÜ ANLATIM; B) YAZILI ANLATIM 

- Doğru ve düzgün konuşabilmek, 

- Türkçe derslerindeki her türlü faaliyetlere katılabilmek ve varılan sonuçları anlatabilmek ve 

açıklayabilmek, yazabilmek, 

- Bir tartışmaya katılabilmek, 

- Görülen veya yaşanan olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlatıp, yazabilmek, 

- Atasözlerini, özdeyişleri ve deyimleri açıklayabilmek, 

- Çevrenin doğal, toplumsal ve ekonomik olaylarını anlatıp yazabilmek, 

- Özel mektup, iş mektubu, dilekçe ve telegraf yazabilmek, 

- Paragraflardaki düşünceleri açıklayabilmek, 

- Olay veya kişi tasvirleri yapabilmek (sözlü ve yazılı), 

- Topluluk karşısında açış konuşması, kapanış konuşması yapabilmek, 

- Yazılarını uygun bir plâna göre geliştirebilmek, 

- Okuduklarından notlar alabilmek, 

- Konuşmalarını uygun bir plâna göre geliştirebilmek, 

- Kompozisyon çeşitlerini (yazılı ve sözlü kompozisyon) kavrayabilmek. 

 

III. DİL BİLGİSİ (GRAMER) KONULARI 

A) SES BİLGİSİ 

- Türkçe’deki sesli ve sessiz harfleri tanıyabilmek, 

- Büyük ünlü uyumu kuralını kavrayabilmek, 

- Küçük ünlü uyumu kuralını kavrayabilmek, 

- Ünsüzlerin benzeşmesi kuralını kavrayabilmek, 
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- Ünlü düşmesi kuralını kavrayabilmek, 

- Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralını kavrayabilmek, 

- Türkçe’de başta ve sonda bulunmayan ünsüzleri tanıyabilmek, 

- Seslerin birleşmesini, hece ve hece çeşitlerini kavrayabilmek. 
 

B) KELİME BİLGİSİ 

- Türkçe’deki kelime türlerini kavrayabilmek 

isimler ve isimlerin yapıları, 

isim tamlamaları, 

isimlerin çeşitleri, 

sıfatlar ve sıfatların yapıları, 

sıfatların çeşitleri, 

sıfat tamlamaları, 

zamirler ve zamirlerin yapıları, 

zamirlerin çeşitleri, 

zarflar ve zarfların yapıları, 

zarfların çeşitleri. 
 

C) CÜMLE BİLGİSİ 

- Anlamlarına göre cümle çeşitlerini kavrayabilmek 

olumlu cümleler, 

olumsuz cümleler, 

soru cümleleri, 

ünlem cümleleri, 

şart cümleleri. 

- Yapılarına göre cümle türlerini kavrayabilmek 

basit cümle, 

bileşik cümle, 

sıralı cümle, bağlı cümle, 

sıralı-bağlı cümle. 

Cümlenin öğelerini kavrayabilmek. 

özne 

yüklem 

zarf tümleci 

dolaylı tümleç 

belirtili nesne 

belirtisiz nesne 
 

D) ANLAM BİLGİSİ 

- Türkçe kelimelerin anlam özelliklerini kavrayabilmek 

Kelimelerin gerçek anlamı, 

Kelimelerin mecaz anlamı, 

Kelimelerin terim anlamı, 

Kelimelerin deyim anlamı, 

Zıt anlamlı kelimeler, 

Eş anlamlı kelimeler. 
 

E) YAPI BİLGİSİ 

EKLER 

Yapım ekleri 

Çekim ekleri (İsim ve fiil çekim ekleri) 

Basit kelime 

Türemiş kelime 

Bileşik kelime 
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F) EDEBÎ BİLGİLER 

- Yazı türlerini kavrayabilmek. 

Roman ve roman çeşitleri 

Hikâye 

Masal 

Tiyatro ve çeşitleri, 

Destan, 

Şiir ve şiir çeşitleri, 

Gezi yazıları. 

- Edebiyatının tanımı ve konusu 

- Şiirle ilgili bilgiler 

- Halk edebiyatı ve özellikleri 

- Halk edebiyatı nazım şekilleri 

 

G) İMLA VE NOKTALAMA 

- Büyük harflerin imlası, 

- Özel isimlerin imlası, 

- Eklerin imlası, 

- Yabancı kelimelerin imlâsı, 

Nokta 

Virgül 

Noktalı virgül 

Tırnak işareti 

İki nokta 

Soru işareti 

Ünlem işareti. 
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PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA 

MATEMATICĂ 

 

În cadrul examenului național de bacalaureat Matematica are statut de disciplină obligatorie în 

funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, 

profilul şi specializarea absolvite, în:  

• programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi 

pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică; 

• programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii; 

• programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; 

profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate 

calificările profesionale; 

• programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-

educatoare. 

   


