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TEMA
*mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului
(derivarea,
compunerea,
schimbarea
valorii
gramaticale), familia de cuvinte; mijloacele externe de
îmbogăţire a vocabularului;
*elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o
anumită temă/ urmărind un plan dat sau conceput de
elev; părţile componente ale unei compuneri;
organizarea planului unei compuneri pe o temă dată;
structurarea detaliilor în jurul ideii principale;
dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea
îngrijită, lizibilă şi corectă;
*categorii semantice studiate: sinonime, antonime,
omonime,
cuvinte
polisemantice;
construcţii
pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte diferite;
*procedee de expresivitate artistică în textele studiate
(figuri de stil: personificarea, alegoria, aliteraţia,
metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia,
enumeraţia, antiteza);
*ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în
hiat; despărţirea cuvintelor în silabe;
*sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un
context dat;
*elemente de versificaţie (măsura, rima, piciorul
metric, ritmul, versul, strofa);
*categorii morfologice specifice părţilor de vorbire:
părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul/
articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi
neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia)
*trăsăturile specifice genului liric, în opere literare
studiate sau în texte la prima vedere;
*relaţii şi funcţii sintactice;
*redactarea unor texte reflexive şi imaginative
(compuneri care presupun exprimarea propriilor
sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social
sau cultural;
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*tipuri de propoziţii – regente şi subordonate
(subiectiva si predicativa)
*elemente etice şi culturale în texte literare şi
nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de
acestea;
*structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu,
modalităţi de caracterizare a personajelor, relaţiile
dintre personaje)
*rezolvarea unor tipuri de texte asemănătoare celor de
la Examenul de evaluare națională
*idei principale, idei secundare; ordinea logică şi
cronologică a ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;
*moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog,
monolog);
*rezolvarea unor tipuri de texte asemănătoare celor de
la Examenul de evaluare națională
*subiectul operei literare, momentele subiectului;
*trăsăturile specifice genului epic
*motivarea apartenenţei unui text studiat la genul epic
*motivarea apartenenţei unui text studiat la o specie
literară sau la un gen literar: epic/ liric;
*prezentarea unui punct de vedere asupra unor
secvenţe din texte la prima vedere, pe baza unor
cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a
operei literare, figurile de stil studiate, elemente de
versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată a
opiniei personale privind structura textului, semnificaţia
titlului, procedeele de expresivitate artistică învățate
şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat;
*folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul
propoziţiei şi al frazei;
*exprimarea argumentată a unui punct de vedere
privind un text studiat sau textul la prima vedere;
aprecieri personale referitoare la fragmente din textele
studiate (moduri de expunere, figuri de stil, personaje
etc.);
*rezolvarea unor tipuri de texte asemănătoare celor de
la Examenul de evaluare națională
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