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Probă scrisă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ şi
ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Învăţător/ institutor/ profesor pentru învăţământul primar
Model
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. LIMBA ROMÂNĂ - 15 puncte
Se dă textul:
Moromete se pregăti pentru al doilea drum şi când se întoarse arăta de nerecunoscut, atât
de mult îi plăcuse. De astă dată drumul fusese şi mai aventuros şi Moromete povesti totul într-o
seară, cu glas neobişnuit, şi fu ascultat cu uimire. Descopereau toţi, Cocoşilă, mama, fetele – până
şi cei trei − că tatăl lor avea ciudatul dar de a vedea lucrurile care lor le scăpau, pe care ei nu le
vedeau. Numai că spre sfârşit cei trei se dezmeticiră, sfâşiară vraja care îi ameţise şi căzură pe
gânduri...
(Marin Preda, Moromeţii)
Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la
textul de mai sus:
1. Transcrieţi din textul dat două cuvinte care conţin triftongi.

2 puncte

2. Scrieţi două cuvinte derivate din familia lexicală a verbului a vedea.

2 puncte

3. Menţionaţi rolul cratimei în structura într-o.

1 punct

4. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în fraza:
Moromete se pregăti pentru al doilea drum şi când se întoarse arăta de nerecunoscut, atât
de mult îi plăcuse.
2 puncte
5. Alcătuiţi un enunţ în care substantivul drum să fie în cazul genitiv, cu funcţia sintactică de atribut
genitival.
2 puncte
6. Rescrieţi din fragmentul dat o propoziţie subordonată circumstanţială de timp.

2 puncte

7. Construiţi o frază în care să existe şi o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă
printr-un pronume relativ.
2 puncte
8. Explicaţi, într-un text de 3-5 rânduri, semnificaţia enunţului: Descopereau toţi, Cocoşilă, mama,
fetele – până şi cei trei − că tatăl lor avea ciudatul dar de a vedea lucrurile care lor le scăpau, pe
care ei nu le vedeau.
2 puncte
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B. LITERATURA ROMÂNĂ - 15 puncte
Scrieţi un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o
operă dramatică inclusă în programa de concurs.
În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere:
prezentarea a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului dramatic
semnificative în construcţia personajului selectat (act, scenă, tablou, conflict dramatic,
relaţii temporale şi spaţiale, modalităţi de caracterizare a personajului, limbaj, categorii
estetice: tragicul, comicul etc.);
- identificarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului, prin raportare la textul
dramatic selectat;
- precizarea a două modalităţi de caracterizare a personajului;
- exemplificarea trăsăturilor personajului ales, prin raportare la două scene/secvenţe
semnificative;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat despre relevanţa personajului pentru tema
reflectată în opera dramatică selectată.
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
-

Pentru conţinutul eseului veţi primi 10 puncte (două puncte pentru fiecare cerinţă/reper), iar pentru
redactarea eseului veţi primi 5 puncte (organizarea ideilor în scris – 1 punct; utilizarea limbii
literare – 1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare – 1 punct; ortografie, punctuaţie, aşezare
în pagină, lizibilitate – 1 punct; încadrare în limita de spaţiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini
şi să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Elaboraţi un eseu de 1-2 pagini referitor la procesul de învăţământ. În redactare, veţi avea în
vedere următoarele:
definirea conceptului de proces de învăţământ;
6 puncte
precizarea a trei caracteristici ale procesului de învăţământ;
6 puncte
menţionarea aspectelor pe care le vizează cele trei dimensiuni ale procesului de
învăţământ: funcţională, structurală şi operaţională.
12 puncte
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
-

Se punctează utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), organizarea prezentării –
introducere, cuprins, concluzie (3 puncte), precum şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată
(1 punct).
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Programa de Limba şi literatura română, clasa a IV-a (OMEC nr. 3919/20.04.2005), cuprinde:
- obiectivul de referinţă Să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog;
- conţinutul învăţării Comunicare orală. Adaptarea la particularităţile interlocutorului.
1. a) Numiţi metoda cea mai potrivită pentru realizarea obiectivului de referinţă şi învăţarea
conţinutului asociat, menţionate anterior.
2 puncte
b) Precizaţi patru valenţe formative ale metodei numite.

16 puncte

2. Pe baza informaţiilor menţionate, referitoare la obiectivul de referinţă şi la conţinutul învăţării,
formulaţi un obiectiv operaţional (folosind un model de operaţionalizare la alegere), o sarcină de
învăţare şi un item de evaluare, astfel încât să evidenţiaţi corelaţia obiective – sarcini de învăţare –
evaluare.
12 puncte
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