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LIMBA ROMÂNĂ
I.
 Fonetică
o Sunetul şi litera. Vocale. Consoane. Semivocale. Grupuri de sunete (diftong, triftong, hiat);
o Silaba. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Ortografia pentru despărţirea în silabe
(inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului);
o Principiile ortografiei româneşti.
 Lexicologie
o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea; compunerea; conversiunea.
Familia lexicală;
o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile;
o Neologismele;
o Sinonimele. Antonimele. Omonimele (omofone şi omografe). Paronimele. Cuvintele
polisemantice. Câmpurile lexico-semantice;
o Arhaisme şi regionalisme.
 Morfologie
Părţile de vorbire flexibile:
o Substantivul: clasificare; categorii gramaticale; ortografia substantivului; locuţiunea
substantivală;
o Articolul: clasificare; categorii gramaticale;
o Pronumele: clasificare, categorii gramaticale; ortografia pronumelui;
o Numeralul: clasificare, categorii gramaticale; ortografia numeralului;
o Adjectivul: clasificare, categorii gramaticale ale adjectivului; locuţiunea adjectivală;
o Verbul: clasificare; categorii gramaticale ale verbului, ortografia verbului; locuţiunea
verbală.
Părţile de vorbire neflexibile:
o Adverbul: clasificare, ortografia adverbului; locuţiunea adverbială;
o Interjecţia: ortografia interjecţiei;
o Prepoziţia: clasificare; regimul cazual al prepoziţiei; locuţiunea prepoziţională;
regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale;
o Conjuncţia: clasificare; locuţiunea conjuncţională;
o Noutăţi în Gramatica limbii române, Editura Academiei, 2005/2008
o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea
verbală şi flexiunea nominală); expresivitatea claselor morfologice.
 Sintaxă
o
o
o
o

Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice;
Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază; tipuri de subordonate; elemente de relaţie;
Noutăţi în Gramatica limbii române, Editura Academiei, 2005
Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical; anacolutul;
topica; punctuaţia în propoziţie şi în frază.

 Stilistică
o

o

Registre stilistice:
- limbaje orale: popular; colocvial; argotic;
- limbaj standard; limbaj cultivat;
Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific;
publicistic; stilul beletristic; stilul religios.

stilul juridic-administrativ; stilul

II. BIBLIOGRAFIE
xxx, Gramatica limbii române, Vol. I – II, ediţia a II-a, Editura Academiei Române, Bucureşti,1963 sau
1966
 Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan & Al. Rosetti”, Gramatica limbii române.
Cuvântul. Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005
 Idem, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010
 Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001
 Hristea,Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Editura Albatros, ediţia a III-a, 1984
(cap. Vocabular, fonetică)
 Iacob, Niculina, Morfologia limbii române, Editura Universităţii din Suceava, 2002, 2006
 Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1986
 Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale. Unităţi, raporturi şi funcţii, Iaşi, Editura Institutul
European, 2005
 Neamţu, G. G., Teoria şi practica analizei gramaticale, Cluj, Editura Excelsior, 1999
 Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Coresi,
1994
 Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate,
Bucureşti, Editura All, ediţia a IV-a, 2008

MODELE DE SUBIECTE
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I.

LITERATURA ROMÂNĂ

Model 1

I. Relevaţi particularităţile distinctive ale romanului / nuvelei / schiţei ........, pornind de
la fragmentul următor ... [ se va da fragmentul ], având în vedere:
a)
b)
c)
d)
e)

încadrarea fragmentului în operă şi a operei respective în creaţia autorului;
analizarea problematicii (tematicii ) operei;
prezentarea personajelor semnificative;
precizarea tehnicilor şi a strategiilor narative;
plasarea în contextul ideologico-literar căreia îi aparţine opera / autorul.

În rezolvarea cerinţei se va urmări corelarea fragmentului dat cu ansamblul operei din
care acesta face parte.
Model 2

I. Se dă textul:
„Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu,
din umbră mă ispitesc singur să cred
că lumea e o cântare.
Străin zâmbind, vrăjit suind,
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare.
Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind,
câteodată iubesc lucruri cari nu-mi răspund.
De vânturi şi isprăvi visate îmi sunt
ochii plini,
de umblat umblu ca fiecare:
când vinovat pe coperişele iadului,
când fără păcat pe muntele cu crini.

Închis în cercul aceleiaşi vetre
fac schimb de taine cu strămoşii,
norodul spălat de ape subt pietre.
Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult
în mine cum se tot revarsă
poveştile sângelui uitat de mult.
Binecuvânt pânea şi luna.
Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna.
Cu cuvinte stinse în gură
am cântat şi mai cânt marea trecere,
somnul lumii, îngerii de ceară.
De pe-un umăr pe altul
tăcând îmi trec steaua ca o povară.”
(Biografie de Lucian Blaga,
vol. Lauda somnului)

Cerinţe:
a)
b)
c)
d)

încadrarea poetului în context istoric şi ideologic / poetic
raportarea textului la poetica şi problematica specifice poetului;
identificarea particularităţilor de tematică, de discurs liric, de limbaj;
corelarea acestor particularităţi cu exegeza despre poezie (Hugo Friedrich, Matei
Călinescu ş.a.).

II.

LIMBA ROMÂNĂ

Se dă textul:
,,Socotesc că putem zice, fără să ne îndoim,
Că e prea bun pentru fabuli veacul în care trăim;
Măcar că se află oameni care nu pricep deloc
Cum a putut să vorbească un sălbatic dobitoc
Şi care vin să te întrebe dacă e adevărat
Că în vremea veche câinii au vorbit aşa curat ?”
(Grigore Alexandrescu)

Cerinţe:
a) analiza sintactică a frazei: felul propoziţiilor, raporturile sintactice, elementele de relaţie;
b) analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate;
c) precizaţi două valori morfologice ale cuvântului şi, diferite de cea din text; alcătuiţi propoziţii cu
fiecare dintre acestea;
d) construiţi fraze în care conjuncţia subordonatoare dacă să introducă cinci subordonate, diferite de
cea din textul dat;
e) argumentaţi încadrarea textului într-unul dintre stilurile funcţionale;

