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Expeditor 
Proiect POSDRU – ID: 188 / 2.2 / S / 155742:  

„Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea 

participării la educaţie” (STIMUL)  

„Scrisoare de intenţie” 

Ai parcurs, la disciplina limba și literatura română, doi ani de studiu din 

programul „A doua șansă”! Te felicit! Ai învățat o mulțime de lucruri utile: știi 

să te exprimi și să scrii corect, ți-ai îmbogățit vocabularul, ai citit proză, 

poezie și teatru, redactezi texte cu destinaţii diverse, ai învățat să comunici 

mai bine cu cei din jur. Și ceea ce este mai important, ai reușit să-ți exprimi și 

să-ți susții părerile când este necesar, vorbind sau scriind. 

Ești hotărât să continui și anul acesta, întrucât ai înțeles că numai 

învățând poți progresa, poți câștiga prestigiu social, că numai comunicând 

eficient poți să-ți impui părerile și poți avansa profesional. De aceea, sunt 

alături de tine, oferindu-ți o nouă programă de studiu și lecții cât mai atractive 

care să te ajute să devii un lector competent și un vorbitor excelent. 

  Te asigur de tot sprijinul meu și îți urez mult succes!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lumea din text şi Lumea de dincolo de text 
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După ce vei citi textul citat, formulează răspunsuri pentru toate subiectele 
propuse spre rezolvare în MODELUL DE TEST INIŢIAL PENTRU ANUL III. 
 

Succes! 
 

 

Citeşte cu atenţie următorul fragment. 

 
După ce trecu afară de împărăția tatălui său şi ajunse în pustietate, Făt-Frumos îşi 

împărți toată avuția pe la ostaşi şi, luându-şi ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-şi pentru 
dânsul merinde* numai cât a putut duce calul. Şi apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, 
s-a dus, trei zile şi trei nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de 
oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul: 
 – Să ştii, stăpâne, că aici suntem pe moşia unei Gheonoaie, care e atât de rea, încât 
nimeni nu calcă pe moşia ei, fără să fie omorât. A fost şi ea femeie ca toate femeile, dar 
blestemul părinților pe care nu-i asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie Gheonoaie; [...] e 
grozavă de mare; dară să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi [...]. 
 A doua zi, când se revărsa ziorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. [...] Atunci calul îi 
zise: 
 – Ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie Gheonoaia. 

  (***, Tinerețe fără bătrânețe şi viață fără de moarte) 
*Merinde - alimente, hrană, mâncare, provizii. 
 

PARTEA  I  (20 de puncte) SCRIE DESPRE FRAGMENTUL DE BASM POPULAR! 

1. Citeşte enunţurile care urmează. Încercuieşte litera C, dacă enunţul este corect, 
sau încercuiește litera I, dacă enunţul este incorect. 
a) C   I    Basmul popular „Tinerețe fără bătrânețe şi viață fără de moarte” este scris în   

versuri. 
b) C   I    În fraza „Şi apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus.” se află o 

repetiţie. 
c) C   I    Substantivul „împărăţia” este alcătuit din patru silabe. 
d) C   I    Cuvintele pustietate, câmpie, pădurea fac parte din câmpul semantic al iubirii. 
e) C   I    În fragmentul citat sunt prezente două personaje. 
2. Încercuieşte răspunsul corect, pentru fiecare dintre cerinţele care urmează: 
a) În fragmentul citat din basmul „Tinerețe fără bătrânețe şi viață fără de moarte”: 
a.1. se povesteşte o întâmplare despre Făt-Frumos; 
a.2. se descrie locuinţa Gheonoaiei; 
a.3. se compară două personaje: Gheonoaia şi Ileana Cosânzeana. 
b) Identifică varianta în care sunt numite toate modurile de expunere prezente în 
text: 

 

Evaluare iniţială. CE MAI ŞTIM DIN ANII ANTERIORI? 

 
ŞTIU! AM ÎNVĂŢAT! 
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b.1. naraţiune, dialog şi descriere; 
b.2. descriere şi monolog; 
b.3. dialog şi naraţiune. 
c) În fraza „[...] când se revărsa ziorile, ei se pregăteau să treacă pădurea”, sunt: 
c.1. trei propoziţii; 
c.2. două propoziţii; 
c.3. o propoziţie. 
d) Predicatul propoziţiei: „Ajunse în pustietate”, este: 
d.1. în; 
d.2. ajunse; 
d.3. pustietate. 
e) Identifică varianta de răspuns în care verbul „a ajunge” este conjugat la modul 
indicativ, timpul prezent: 
e.1. ajungeam, ajungeai, ajungea, ajungeam, ajungeaţi, ajungeau; 
e.2. am ajuns, ai ajuns, a ajuns, am ajuns, aţi ajuns, au ajuns; 
e.3. ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung. 
3. Identifică partea de vorbire, scriind în spaţiul subliniat din prima coloană, litera 
mare corespunzătoare din coloana a doua: 

a) ea ____ A. verb 
b) întinsă____ B. substantiv 
c) suntem____ C. adjectiv 
d) femeie_____ D. adverb 
e) afară_____ E. pronume                                              

4. Răspunde la următoarele cerinţe, în spaţiile delimitate mai jos: 
a) Alcătuieşte un enunţ cu sensul figurat al verbului a săgeta. 
____________________________________________________________________________ 

b) Transformă într-un enunţ interogativ, citatul: „[...] luându-şi ziua bună, îi trimise 
înapoi”. 
______________________________________________________________________ 
c) Rescrie următorul enunţ, corectând toate greşelile: Să şti stăpâne că aici sîntem pe 
moşiia unei Gheonoae. 
______________________________________________________________________ 
d) Transcrie, din text, un cuvânt care conţine un diftong şi un cuvânt care conţine un 
triftong. 
______________________________________________________________________ 
e) Numeşte câte un sinonim pentru următoarele cuvintele: avuţie, zise. 
______________________________________________________________________ 

PARTEA A  II-  A  (40 de puncte)         SCRIE DESPRE CARTEA PREFERATĂ! 

1. Aminteşte-ţi subiectul cărţii preferate şi, în 15-20 de rânduri, scrie o 
compunere cu titlul Personajul meu preferat este_______________. 

În redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele cerinţe: 
– precizarea titlului şi a autorului cărţii preferate; 
– prezentarea personajului ales: nume, trăsături fizice (cel puțin două); trăsături morale 
(cel puțin două) 
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– povestirea unei întâmplări reprezentative pentru prezentarea personajului ales. 
NOTĂ! 

 Se acordă 20 de puncte pentru conţinutul compunerii şi 20 de puncte pentru 
redactare.  

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă 
cel puțin 15 rânduri şi să dezvolte subiectul propus.  
 

PARTEA A III - A  (20 de puncte)     SCRIE DESPRE TINE! 

1. Redactează un text în care să te prezinţi unui prieten cunoscut pe Facebook. În 
redactarea textului vei avea în vedere urmãtoarele cerinţe: 
– textul să aibă 10-15 rânduri; 
– în text să foloseşti şi următoarele cuvinte / structuri: calităţi, defecte, reţea de 
socializare, e-mail, telefon mobil. 
– să te exprimi corect şi să respecţi normele normele de ortografie şi de punctuaţie. 
 

PARTEA A IV A  (10 puncte)  SCRIE DESPRE IMPORTANŢA CITITULUI ŞI A 

SCRISULUI ÎN VIAŢA COTIDIANĂ!  
Încercuieşte răspunsurile corecte.  
ATENŢIE! Toate răspunsurile de la o cerinţă pot fi corecte. 
1.  În viaţa de zi cu zi, trebuie să înţeleg mesajele textelor scrise: 

a) când privesc reclama unui produs;  
b) când mă uit la un film; 
c) când completez un formular; 
d) când citesc un articol de ziar. 

2. În viaţa de zi cu zi, trebuie să scriu: 
a) când trimit o scrisoare pe e-mail; 
b) când dau o declaraţie; 
c) când formulez o cerere; 
d) când răspund la un chestionar. 

3. În viaţa de zi cu zi, nu mai trimit de la Poştă telegrame sau scrisori: 
a) pentru că scriu un e-mail; 
b) pentru că vorbesc la telefonul mobil; 
c) pentru că pot comunica pe Skype, Facebook, Twitter etc.; 
d) pentru că trimit mesaje de pe telefonul mobil. 

4. În viaţa de zi cu zi, pot comunica un mesaj: 
a) prin cuvinte; 
b) prin gesturi; 
c) prin mimică; 
d) prin semne grafice. 

5. În viaţa de zi cu zi, comunic eficient: 
a) când îmi motivez părerile; 
b) când ascult şi părerea altuia; 
c) când nu îl întrerup pe cel care îmi vorbeşte; 
d) când nu sunt violent în limbaj. 
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Baremul de evaluare şi de notare al testului iniţial 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Nota se calculeazã prin împărțirea 
punctajului obţinut la 10. 

 Nu se acordã punctaje intermediare, altele 
decât cele precizate explicit în barem. 

 

PARTEA  I  SCRIE DESPRE FRAGMENTUL DE BASM POPULAR!_ 20 de puncte 

Pentru fiecare răspuns corect la cerinţă, se acordă câte 1 punct. 
1._________________________________________________________  5 puncte 
Răspunsurile corecte sunt: 
a) I 
b) C 
c) I 
d) I 
e) I 

2._________________________________________________________  5 puncte 
Răspunsurile corecte sunt: 
a) a.1: se povesteşte o întâmplare despre Făt-Frumos; 
b) b.1: naraţiune, dialog şi descriere; 
c) c.1: trei propoziţii; 
d) d.2: „ajunse”; 
e) e.3: ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung. 
3.____________________________________________________________ 5 puncte 
Răspunsurile corecte sunt: 
a) E 
b) C 
c) A 
d) B 
e) D 
4._________________________________________________________  5 puncte 
Răspunsurile corecte sunt: 
a) De exemplu: Când îl săgetă cu privirea, Făt-Frumos amuţi.  
b) Enunţ interogativ: Luându-şi ziua bună, îi trimise înapoi? 
c) Cinci greşeli. Enunţul corectat: „Să ştii, stăpâne, că aici suntem pe moşia unei 
Gheonoaie”. 
d) De exemplu: Gheonoaia, pregăteau. 
e) De exemplu: avere, spuse. 

PARTEA A  II-  A  SCRIE DESPRE CARTEA PREFERATĂ!_______ 40 de puncte 

1. Compunerea cu titlul „Personajul meu preferat este_______” 
Conţinut – 20 de puncte 

 Precizarea titlului şi a autorului textului ales     (2 p+2 p) 4 puncte 

Ştiu, am învăţat! 
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 Prezentarea personajului ales, cu nume – 2 p; cu trăsături fizice (cel puțin două); 
cu trăsături morale (cel puțin două); menționarea și exemplificarea a două trăsături 
fizice şi morale – câte 3 p.; numirea unei singure trăsături fizice sau morale – câte 1 
p.                         (2 p+3 p+3 p) 8 puncte 

 Povestirea unei întâmplări importante pentru prezentarea personajului ales: 
selectarea unei întâmplări relevante pentru prezentarea personajului ales-4 p., 
naraţiune coerentă, logică-4 p; selectarea unei întâmplări irelevante-2 p, încercare 
de povestire-2 p             (4 p+4 p) 8 puncte 
Redactare – 20 de puncte 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel 
puțin 15 rânduri şi să dezvolte subiectul propus.  
1. Organizarea ideilor în scris: text clar organizat, cu trei componente (introducere-
cuprins-încheiere), cu succesiune a logică a ideilor–4 p.; lipsa unor părţi componente 
ale compunerii, idei prezentate fără succesiune logică–2 p.; încercare de povestire–1 p. 
          4 puncte / 2 p / 1 p 
2. Utilizarea limbii literare: vocabular adecvat conţinutului compunerii, claritatea 
enunţurilor–4 p; vocabular şi exprimare parţial adecvate cerinţei,–2 p.; vocabular limitat, 
neclarități în exprimare –1p.       4 puncte / 2 p / 1 p 
3. Abilităţi de argumentare: coerenţă între idee şi argument–4 p.; argumentare parţial 
adecvată conţinutului de idei–2 p.; încercare de susţinere a ideilor prin argumente – 1 p 
          4 puncte / 2 p / 1 p 
4. Ortografia (0-1 erori: 3 p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1 p.)   3 puncte  
5. Punctuaţia (0-1 erori: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4-5 erori: 1 p)   3 puncte   
6. Aşezarea corectă a textului în pagină (1 p.), lizibilitatea (1 p.)  2 puncte   

PARTEA A III - A  SCRIE DESPRE TINE!______________________ 20 de puncte 

1. Încadrarea în limita de rânduri precizată            2 puncte  
2. Integrarea corectă a cuvintelor / a structurilor date în compunere  (2 p x 5=20 p) 
              10 puncte  
3. Respectarea normelor de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie: 
utilizarea corectă a limbii literare, claritatea enunţului, varietatea lexicului–2 p.; erori în 
exprimare, vocabular limitat–1 p.; respectarea normelor de ortografie–3 p. (0-1 erori: 3 
p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1p); respectarea normelor de punctuaţie–2 p (0-1 erori: 2 p.; 2-3 
erori: 1 p); lizibilitatea scrisului–1 p.            8 puncte  

PARTEA A IV A SCRIE DESPRE IMPORTANŢA CITITULUI ŞI A SCRISULUI ÎN 

VIAŢA COTIDIANĂ!_______________________________________________10 puncte 
Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect        (0,50 px4)x5=10 puncte 
 

 

 

 
 
 

ŞI TU POŢI LUA 

NOTA 10! 
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Motivează, în 1-2 enunțuri, alegerea pe care ai făcut-o.   

Unitatea 1. „Povestea vorbei”  

„Faceţi pentru alţii tot ce aţi 
vrea să facă ei pentru voi.“ 

(Noul Testament) 

Timp 

de 

lucru:  

15 

minute 

1. Banii 
2. Bunătatea 

3. Cinstea 
4. Mila 
5. Hărnicia 
6. Dreptatea  
7. Demnitatea 
8. Egalitatea 
9. Fidelitatea 
10. Familia 
11. Dărnicia 
12. Independenţa 

13. Iubirea  
14. Libertatea 
15. Onoarea 
16. Patriotismul  

17. Prietenia 
18. Credinţa în 

Dumnezeu 
19. Sinceritatea 
20. Toleranţa 

 

1________________________ 
2________________________ 
3________________________ 
4________________________ 

5________________________ 

 

1______________________ 

LUMEA ŞI TEXTUL: Despre prietenie 

Citeşte cu atenţie lista alăturată. Alege cinci valori care ţi se par 

importante. Imaginează-ţi apoi că te afli într-o situaţie dificilă şi, în 

consecinţă, numeşte o singură valoare, pe care o socoteşti cea mai 

importantă. 
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Unitatea 1. „Povestea vorbei”  

SSTTAABBIILLEEȘȘTTEE,,  PPRRIINN  NNUUMMEERROOTTAARREE,,  OORRDDIINNEEAA  LLOOGGIICCĂĂ  AA  

UURRMMĂĂTTOOAARREELLOORR  EENNUUNNȚȚUURRII::  
______Am ajuns cu bine, deşi am riscat neascultând 
sfaturile tatălui meu. 
______Mi-a plăcut fiecare minut petrecut în vacanţă, dar 
nicăieri nu e mai bine ca acasă. 
______Spania e o ţară de neuitat. 
______ Are mare, munte şi e mereu cald. 
______Niciun prieten nu era acasă când am ajuns. 
______Tata mi-a spus să nu conduc cu viteză, să nu adorm 
la volan şi să nu vorbesc la telefonul mobil în trafic. 
______În vacanţă, m-au chemat la ei nişte prieteni din 
Spania. 
______Am sunat acasă și tata mi-a dictat adresa prietenilor 
mei.   
______Am călătorit cu prietenii mei, vizitând cele mai 
frumoase locuri din Spania. 
______În sfârșit, mi-am întâlnit prietenii care s-au bucurat.  

______Pe autostradă am gonit cu 150 la oră. 

______Am uitat acasă hârtia pe care era scrisă adresa 
prietenilor din Spania. 
 

Prietenia înseamnă să fii 
alături de prieteni nu 
când au dreptate, ci 
atunci când greşesc. 

Duşmanii se 
recrutează 
dintre prieteni. 

Povesteşte aici despre vacanţa petrecută în Spania. Ai un prieten adevărat? 

_____________________________ 

Explică-ne şi nouă, aici, pentru ce 

sunteţi prieteni. 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Timp 
de 

lucru:  
15 

minute 

LUMEA ŞI TEXTUL: Despre prietenie 
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Şi atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o răpciugă* 

de cal, grebănos**, dupuros*** şi slab, de-i numărai coastele 
[...]. 
Şi cum sta el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se şi scutură 
de trei ori, şi îndată rămâne cu părul lins-prelins şi tânăr ca un 
tretin****, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. 
Şi apoi, uitându-se ţintă în ochii fiului de crai, zice: 
— Sui pe mine, stăpâne, şi ţine-te bine! Fiul craiului, punându-i 
zăbala în gură, încalecă, şi atunci calul odată zboară cu dânsul 
până la nouri şi apoi se lasă în jos ca o săgeată. [...] 
Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice:  
— Hai, căluțul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul, și când vântul a aburit, iaca și ei la crai în ogradă au 
sosit. [...] 
 Apoi sărută mâna tată-său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și a treia 
zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și merge el, și merge, până se înnoptează bine. Și, 
prin dreptul podului, numai iaca îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul atunci dă năvală 

asupra ursului, și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai 
iaca ce aude glas de om zicând: 
— Dragul tatei, nu da, că eu sunt. Atunci fiul craiului descalecă, și 
tată-său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută și-i zice: 
— Fătul meu (zise craiul), bun tovarăş ţi-ai ales; de te-a învăţat 
cineva, bine ţi-a priit, iară de-ai făcut-o din capul tău, bun cap ai 
avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu eşti vrednic de împărat. 
Numai ţine minte sfatul ce-ţi dau: în călătoria ta ai să ai trebuinţă şi 
de răi, şi de buni, dar să te fereşti de omul roş, iară mai ales de cel 
spân, cât îi putea; să n-ai de-a face cu dânşii, căci sunt foarte 
şugubeţi*****. Şi, la toată întâmplarea, calul, tovarăşul tău, te-a mai 

sfătui şi el ce ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat şi pe mine în tinereţile mele! 

LECTURA ŞI 
TEXTUL  

Povestea lui Harap-Alb  
de 

Ion Creangă 

Unitatea 1. „Povestea vorbei”  

Să citim 

O poveste despre 
PRIETENIA ADEVĂRATĂ 

Citeşte cu atenţie următorul 
fragment din basmul 
„Povestea lui Harap-Alb” de 

Ion Creangă. 
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Glossar- listă de cuvinte. 

Unitatea 1. „Povestea vorbei”  

RReeggiioonnaalliissmmeellee  

ssuunntt    
cuvinte, expresii 
sau moduri de 
exprimare 
specifice unei 
regiuni anume. 

GLOSSAR DE CUVINTE NECUNOSCUTE 
 

Cuvinte necunoscute 
 

* O răpciugă (de cal) – animal 
slab, neîngrijit, bolnav, bătrân.  

**Grebănos – care are spatele 
adus, încovoiat, cocoșat. 

***Dupuros – cu păr zburlit, 
ciufulit. 

****Tretin – animal în vârstă de 
trei ani. 

*****Şugubeţi – glumeți, hazlii, 
veseli. 

Dacă mai sunt cuvinte pe care 

nu le înţelegi, caută sensul 

acestora în Dicționarul explicativ 

al limbii române online, pe care îl 

găsești la adresa url 

https://dexonline.ro/ 

 
CCuuvviinntteellee  

ppooppuullaarree,,  

create de 

popor, ssuunntt 

cunoscute de 

toată lumea. 

Să căutăm exemple 

în text! 

  33  aarrhhaaiissmmee::  

a aburit-________  

carte-scrisoare 

buzduganul-______ 

  

  33  rreeggiioonnaalliissmmee::  

Dupuros-________ 

Tretin___________ 

______________ 

  33  ccuuvviinnttee  

ppooppuullaarree::  

Mânzoc-_________  

Şugubeţi_________ 

_____________ 

LECTURA ŞI TEXTUL 

EU ŞI TEXTUL.  

Arhaisme. Regionalisme. Cuvinte 

populare 

AArrhhaaiissmmeellee  

ssuunntt  cuvinte, 

expresii sau 

moduri de 

exprimare 

învechite, care 

nu se mai 

folosesc în mod 

curent. 

https://dexonline.ro/
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Exerciţii  

CITEŞTE CUM SE SFÂRŞEŞTE povestea! 

Spune-le şi colegilor finalul basmului citit. 

 

De exemplu: 
VORBIRE DIRECTĂ 

„Fiul craiului, [...]  zice:  
— Hai, căluțul meu!" 
VORBIRE INDIRECTĂ 

„Fiul craiului, [...] îi zice_______să______!" 

 

Continuă exerciţiul! 
 

Unitatea 1. „Povestea vorbei”  

 PPoovveesstteeşşttee  aaiiccii  ffrraaggmmeennttuull  ddee  bbaassmm,,  ttrraannssffoorrmmâânndd  

vvoorrbbiirreeaa  ddiirreeccttăă  aa  ppeerrssoonnaajjeelloorr  îînn  vvoorrbbiirree  iinnddiirreeccttăă  

 

În vvoorrbbiirreeaa  ddiirreeccttăă se redau exact 

cuvintele personajelor. Acestea sunt 

marcate prin verbe specifice urmate 

de două puncte și de linie de dialog. 

ŞŞii  aappooii,,  [[ccaalluull]]    zziiccee::  

––  SSuuii  ppee  mmiinnee,,  ssttăăppâânnee,,  şşii  ţţiinnee--ttee  bbiinnee!!  

 

În vvoorrbbiirreeaa  iinnddiirreeccttăă se redau ideile, 
nu se reproduc exact cuvintele spuse. 
Trecerea la vorbire indirectă necesită 
unele modificări (introducerea unor con-
juncții, folosirea persoanei a treia etc.) 

ŞŞii  aappooii,,  ccaalluull  îîii  zziiccee  ssttăăppâânnuulluuii  ssăăuu  ssăă  
ssuuiiee  ppee  eell  șșii  ssăă  ssee  țțiinnăă  bbiinnee..  
 

Moment de lectură 

EU ŞI TEXTUL 
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Test sumativ 

PENTRU UNITATEA 1  „Povestea vorbei” 
 

Citește textul dat şi răspunde cerinţelor. 
 

Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-a 

stricat cheful şi au început a vorbi care ce ştia şi cum îi 

ducea capul: unii spuneau că împăratul Roş, având 

inimă haină, nu se mai satură de a vărsa sânge 

omenesc; alţii spuneau că fata lui este o farmazoană 

cumplită, şi că din pricina ei se fac atâtea jertfe; alţii 

întăreau spusele celorlalţi, zicând că chiar ea ar fi venit 

în chip de pasăre de a bătut acum la fereastră, ca să nu lase şi aici lumea în pace.[...]  

— Aşa... slugă vicleană ce-mi eşti!? [...] Acum degrabă să-mi aduci pe fata împăratului 

Roş, de unde ştii şi cum îi şti tu. 

Harap-Alb şi ceilalţi [...]  se înfăţişază înaintea împăratului (Roş), zicând: 

— Luminate împărate, de-acum cred că mi-ţi da fata, ca să vă lăsăm în pace şi să ne 

ducem în treaba noastră. 

— Bine, voinice, zise împăratul posomorât; a veni ea şi vremea aceea.  

 (Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă) 

 

1. (3 p.) Găseşte câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvintele din text: haină, 

cumplită, vicleană.  

2. (2 p.) Sublinează două arhaisme din seria care urmează: vicleană, îi şti, mi-ţi da, a 

vărsa sânge omenesc, farmazoană, slugă, luminate împărate.  

3. (1 p.) Transformă în vorbire indirectă următorul enunţ: „— Bine, voinice, zise 

împăratul posomorât; a veni ea şi vremea aceea.” 

4. (1 p.) Transformă în vorbire directă enunţul citat: „alţii întăreau spusele celorlalţi, 

zicând că chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de a bătut acum la fereastră, ca să nu 

lase şi aici lumea în pace.” 

5. (2 p.) Formulează, în 3-5 rânduri, ideea principală din textul de mai sus. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Din oficiu: 1punct . 

Ştii? 

Ai învăţat? 
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Barem de evaluare și de notare 

pentru testul sumativ de la 

unitatea 1 

 

Ştiu, am învăţat! 

1. Câte 1,00 punct pentru fiecare sinonim contextual: haină-rea; cumplită-îngrozitoare, rea, 

crudă; vicleană-șmecheră, rea.                       3 puncte 

2. Câte 1,00 punct pentru fiecare arhaism identificat. De exemplu, farmazoană, (luminate) 

împărate.                    2 puncte 

3. Transformarea enunțului în vorbire indirectă („Împăratul îi zise posomorât voinicului că a 

veni ea şi vremea aceea.”) prin redarea ideilor, fără a se reproduce exact cuvintele 

personajului-0,25p.; prin eliminarea liniei de dialog-0,25p; prin modificarea enunțului, cu 

folosirea persoanei a treia-0,25 p și prin introducerea unor conjuncții (de exemplu, că) -

0,25 p            (0,25 px4) 1 punct  

4. Transformarea enunțului în vorbire directă („Alţii întăreau spusele celorlalţi, zicând: 

— Chiar ea ar fi venit în chip de pasăre de a bătut acum la fereastră, ca să nu lase şi aici 

lumea în pace.”) prin redarea exactă a ideilor-0,25p.; prin utilizarea liniei de dialog-0,25p.; 

prin utilizarea de verbe specifice-0,25p, urmate de două puncte-0,25p.    

                      (0,25 px4) 1 punct 

5. Formularea pertinentă, logică a ideii principale a fragmentului de text-1,00p; formulare 

parțial adecvată cerinței-0,75p.; încercare de formulare-0,50p.; încadrarea în limita de 

spațiu-1,00p.                              (1 p.+ 1 p.) 2 puncte 

De exemplu: Harap-Alb e trimis de Spân să o aducă pe fata împăratului Roș, despre care 

mesenii spun că este la fel de rea și de crudă ca și tatăl ei. 

Din oficiu: 1,00 punct 
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Şi atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o 

răpciugă de cal, grebănos, dupuros şi slab, de-i numărai coastele 
[...]. 

Şi cum sta el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se şi 

scutură de trei ori, şi îndată rămâne cu părul lins-prelins şi tânăr ca 
un tretin, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. Şi 
apoi, uitându-se ţintă în ochii fiului de crai, zice: 
— Sui pe mine, stăpâne, şi ţine-te bine! Fiul craiului, punându-i 
zăbala în gură, încalecă, şi atunci calul odată zboară cu dânsul 
până la nouri şi apoi se lasă în jos ca o săgeată. [...] 
Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice:  
— Hai, căluțul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul, și când vântul 
a aburit, iaca și ei la crai în ogradă au sosit. [...] 

  Apoi sărută mâna tată-său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și 

a treia zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și merge el, și merge, până se înnoptează 
bine. Și, prin dreptul podului, numai iaca îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul atunci dă 
năvală asupra ursului, și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai iaca ce aude glas de om zicând: 
— Dragul tatei, nu da, că eu sunt. Atunci fiul craiului descalecă, și tată-său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută 
și-i zice: 

— Fătul meu (zise craiul), bun tovarăş ţi-ai ales; de te-a 
învăţat cineva, bine ţi-a priit, iară de-ai făcut-o din capul tău, 
bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu eşti vrednic 
de împărat. Numai ţine minte sfatul ce--ţi dau: în călătoria ta 
ai să ai trebuinţă şi de răi, şi de buni, dar să  te fereşti de 
omul roş, iară mai ales de cel spân, cât îi putea; să n-ai de-a 
face cu dânşii, căci sunt foarte şugubeţi. Şi, la toată 
întâmplarea, calul, tovarăşul tău, te-a mai sfătui şi el ce ai să 
faci, că de multe primejdii m-a scăpat şi pe mine în tinereţile 
mele! 

Unitatea 2. „Plăcerea textului”  

Lumea din text 
Povestea lui Harap-Alb  

de 

Ion Creangă 
Reciteşte fragmentul din 

basmul „Povestea lui 
Harap-Alb” de Ion 
Creangă. Fii atent(ă) la ce 

se întâmplă în textul citat. 
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 Câte personaje apar în fragmentul citat din basmul „Povestea lui Harap-Alb” de Ion 

Creangă? 

 Care sunt personajele mai puternic evidențiate?  

 Ce relație există între fiul cel mic al craiului și calul năzdrăvan?  

 Ce sentimente, crezi tu, sunt sugerate prin îndemnul „Hai,căluțul meu!”? 

 Dar prin gestul crăișorului de a săruta mâna tatălui său? 

 Ce părere ai despre încercarea craiului de a-și speria fiul,  

     ieșindu-i înainte, ascuns în blana unui urs?   

 Ce motivație poate avea această încercare? 

 Ce însușire a eroului este sugerată prin intenția de  

     a înfrunta ursul, lovindu-l cu buzduganul? 

 De ce este convins craiul că fiul cel mic este  

    „vrednic de împărat”?  

 Ce sfaturi îi dă craiul fiului său? 

 

Lumea din text 
Povestea lui Harap-Alb  

de 

Ion Creangă 

Unitatea 2. „Plăcerea textului”  

Ai recitit fragmentul selectat din basmul 
„Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă. 
Caută acum răspunsuri la următoarele 

întrebări referitoare la lumea din basm. 

Ion Creangă  a scris „Povestea lui Harap-Alb”, 

dar şi „Amintiri din copilărie”. El a trăit la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi este unul dintre cei mai 

valoroşi scriitori români, de aceea studiem şi noi 

povestea scrisă de el, în anul 1877, anul 

Războiului de Independenţă. 

Cunoşti vreun scriitor contemporan cu 

Ion Creangă? 

?__________________________________
___ 
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Unitatea 2. „Plăcerea textului”  
Eu şi textul.  

Despre basmul cult 
Povestea lui Harap-Alb  

de Ion Creangă 

Caută în textul dat: 

 două exemple care să ilustreze 
caracteristici ale basmului  

 două exemple care să ilustreze 
caracteristici ale basmului cult.  

 

Basmul este o specie 
epică, în proză sau în 
versuri, în care se 
povestesc întâmplări 
reale și fantastice la 
care participă personaje 
pozitive și negative 
 

CCaarraacctteerriissttiicciillee  bbaassmmuulluuii::  
 Tema generală a basmului este binele care învinge răul. 
 În basm se întâlnesc motive literare ca: 

 cifra trei (trei fii, trei zmei, trei zâne, trei probe)  

 împăratul fără urmaş la tron 

 obiecte fermecate (armele din tinerețe ale tatălui, blana ursului, piatra prețioasă din fruntea cerbului...)  

 superioritatea fiului cel mic 
 ajutoarele personajului principal (calul năzdrăvan, furnici, albine…)  
 nunta împărătească etc. 
 În basm există formule specifice (iniţiale, de mijloc, finale). 
 Personajele basmului pot fi oameni (craiul și fiii lui, împăratul Verde) sau ființe imaginare, cu puteri 

extraordinare (calul năzdrăvan, Sfânta Duminică, fata împăratului Roș ...)  

CCllaassiiffiiccaarree::  
Basmul popular  Basmul cult 

 Basmul popular circulă pe cale orală.    Basmul cult circulă pe cale scrisă. 

 Nu are autor cunoscut, ci anonim.   Este scris de către un autor cunoscut. 

 Este creat de colectivitatea rurală.   Se inspiră din basmul popular. 

 

Basmul este o specie epică, în proză sau în versuri, 

în care se povestesc întâmplări reale și fantastice la 
care participă personaje pozitive și negative. 
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UUnniittaatteeaa  22..  „„PPllăăcceerreeaa  tteexxttuulluuii””    

BASMUL 
Definiție: este opera epică (populară sau cultă) în care sunt prezentate evenimente reale și imaginare, la care participă 
personaje reale sau imaginare, care reprezintă forțele binelui și fortele raului, din a căror înfruntare binele iese 
întotdeauna învingator. 
Trăsăturile basmului: 

 formule narative tipice (de început, mediane, finale) 
 prezența întâmplărilor şi a personajelor reale și a celor fantastice (imaginare) 
 confruntarea dintre bine și rău 
 prezența cifrelor și a obiectelor magice 
 victoria binelui  

Basmul popular:  
 are autor anonim, la crearea basmului au contribuit mai multe persoane, este transmis prin viu grai. 

Basmul cult are autor cunoscut, este transmis pe cale scrisă.  
 

EEuu  şşii  tteexxttuull  
DDeesspprree  lluummeeaa  ddiinn  bbaassmm..  

EExxeerrcciiţţiiii    

SSĂĂ  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMM  ÎÎNN  CCLLAASSĂĂ,,  

IINNFFOORRMMAAŢŢIIIILLEE  NNOOII!!  

În basm sunt prezentate evenimente reale___________________________________________________________ 
și imaginare__________________________________________________________________________________,  
la care participă personaje umane______________________________ sau personaje care sunt animale_________, 

şi care reprezintă forțele binelui________________________________ sau forțele răului „să te fereşti de omul roş, 

iară mai ales de cel spân” , din a căror înfruntare binele iese întotdeauna învingător__________________________. 
Trăsături ale basmului: 

 formule narative tipice: de început______________________; mediane________________________;finale. 
 prezența personajelor reale________________ și a celor fantastice (imaginare)______________________. 
 confruntarea dintre bine și rău________________________________________ 
 prezența cifrelor magice_______________ și a obiectelor magice (fermecate)________________________. 
 Basmul cult are autor cunoscut (exemplu de basm cult:________________________, scris 

de________________________) și e transmis pe cale scrisă.  

SSaarrcciinnăă  ddee  lluuccrruu!!  

CCoommpplleetteeaazzăă  ffiişşaa  ddee  lluuccrruu  ddee  mmaaii  jjooss  ccuu  eexxeemmppllee  ddiinn  

„„PPoovveesstteeaa  lluuii  HHaarraapp--AAllbb””  ddee  IIoonn  CCrreeaannggăă    
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Unitatea 2. „Plăcerea textului”  

 

 

 

 

 

PPRRIIVVEEŞŞTTEE  ŞŞII  PPOOVVEESSTTEEŞŞTTEE  

BBAASSMMUULL  LLUUII  IIOONN  

CCRREEAANNGGĂĂ!!  

Alege una dintre imaginile 
alăturate și povestește 
episodul ilustrat. 

Vorbeşte despre lumea din text 

Comunicare orală 
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Texte utilitare. Scrisoarea de intenție  

Scrisoarea tradiţională şi în format electronic 
 

Expeditor: Popescu Ioan  
Comuna Roșia, Strada Lungă, nr. 100, 
56.700, județul Sibiu 

Ce este o scrisoare de intenție 
Scrisoarea de intenţie este o scrisoare oficială de autoprezentare, evidențiind intențiile și competențele emițătorului, cu 
scopul de a ocupa un post pentru care are pregătirea necesară. Persoana care solicită postul își prezintă argumentat 
motivele care îl recomandă pentru angajare.  

Cum formulezi o scrisoare de intenție 
La început scrii, pe plic, adresa expeditorului (în stânga) şi a destinatarului (în dreapta).  
Atenţie! adresa se scrie astfel: localitatea, strada, numărul, codul, județul. 

Conținutul scrisorii de intenție 

 Pe foaia albă de hârtie, se scriu în dreaptă sus, înainte de formula de adresare, localitatea și data (de exemplu: SIBIU, 

25 noiembrie 2015) 

 Formula de adresare se scrie imediat după dată, la mijlocul foii de hârtie. Te adresezi conducătorului instituției unde 

vrei să te angajezi (de exemplu: Stimate Domn, / Stimată Doamnă, / Stimate Domnule Popescu, / Stimate Domnule 
Director etc.)  

 Începi redactarea propriu-zisă a scrisorii cu Introducerea, în care te prezinți și oferi câteva date personale (domiciliul / 

adresa și statutul profesional). De exemplu: „Numele meu este Ion / Ioana Popescu, locuiesc în comuna Roșia, strada 
Lungă, nr. 100, cod 57.600, județul Sibiu și sunt elev(ă) în clasa____, la__________/ angajat(ă) ca _______________ la 
________________. Aș dori să menționez că sunt interesat(ă) să ocup postul de_________________din instituția pe 
care o conduceți, deoarece__________________________________.” (aici îți exprimi opțiunea și îți formulezi motivația) 

 În cadrul Cuprinsului trebuie să îți expui, pe scurt, intenţiile, motivele şi argumentele tale pentru ocuparea postului pe 

care îl soliciți. (Exemplu de formule de introducere a argumentelor: „Ocuparea acestui post ar fi o oportunitate în 
lansarea carierei mele”, „Ocuparea acestui post mi-ar oferi ocazia / posibilitatea să mă pregătesc pentru o nouă 
specializare în domeniul _____________”, „Ocuparea acestui post mi-ar oferi o foarte necesară experienţă în 
domeniul___________”, „Ocupând acest post aş avea şansa de a-mi autoevalua aptitudinile” etc.  

 În Încheiere formulezi o concluzie referitoare la o posibilă colaborare de succes, dacă vei ocupa postul solicitat: „Îmi 

exprim convingerea că această experienţă nu poate fi decât profitabilă pentru ambele părţi.” 

 La sfârșitul scrisorii utilizezi o formulă de încheiere politicoasă: „Cu deosebită consideraţie,” „Cu mulţumiri pentru 

încrederea acordată,”  

 Închei scrisoarea cu semnătura ta, în dreapta (prenumele și apoi numele).  

Destinatarul: S.C. Storm S.A. Sibiu 
Domnul Director General, Ruga Mircea,   
Sibiu, strada Teilor nr. 10, 51.013, județul Sibiu 

Lumea de 
dincolo de 

text 

Unitatea 2. „Plăcerea textului”  

Scrisoarea poate fi 

realizată în mod tradițional, 

scrisă de mână și 

expediată prin poștă. 

Scrisoarea poate fi tehnoredactată pe calculator (PC) și 

poate fi expediată prin poșta electronică, de pe adresa 

personală de mail, pe adresa de mail a destinatarului (gmail 

sau yahoo mail) 

Pornind de la modelul de mai sus,  

tehnoredactează pe calculator o 

scrisoare de intenție și expediaz-o 

prin poșta electronică. 
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Test de progres şcolar  
PENTRU UNITATEA 1 „Povestea vorbei”  

ŞI PENTRU UNITATEA 2  „Plăcerea textului” 
 

Citește textul dat şi răspunde cerinţelor. 
 

Şi mai merg ei cât mai merg şi de ce mergeau înainte, 

de ce lui Harap-Alb i se tulburau minţile, uitându-se la 

fată şi văzând-o cât era de tânără şi de frumoasă şi plină 

de vină-ncoace. […] Căci era boboc de trandafir din luna 

lui maiu, scăldat în roua dimineţii, dezmerdat de cele 

întâi raze ale soarelui, legănat de adierea vântului şi neatins de ochii fluturilor. Sau cum 

s-ar mai zice la noi în ţărăneşte, era frumoasă de mama focului: la soare te puteai uita, 

iar la dânsa ba. Şi de aceea Harap-Alb o prăpădea din ochi de dragă ce-i era. Nu-i 

vorbă, şi ea fura cu ochii, din când în când, pe Harap-Alb, şi în inima ei parcă se 

petrecea nu ştiu ce… poate vreun dor ascuns, care nu-i venea a-l spune.           

(Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă) 
   

1. (2 p.) Scrie forma literară pentru următoarele cuvinte: 
- maiu__________________________ 
- dezmerdat_____________________ 

2. (2 p.) Explică următorul citat: „[…] era frumoasă de mama focului: la soare te puteai 
uita, iar la dânsa ba.” 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. (1 p.) Transcrie, din textul dat, o formulă specifică basmului.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4.  (2 p.) Numește personajele din fragmentul citat.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. (2 p.) Povestește, în 3-5 rânduri, ce se întâmplă în textul de mai sus. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Din oficiu: 1 punct .       

Ştii? 

Ai învăţat? 



 

  

„Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării 
la educaţie” 

STIMUL 

Propunător, prof. Ioana Emanuela Dăneţiu, I.Ş.J. Sibiu-versiunea 11 

 

 

Barem de evaluare și de notare pentru   

Testul de progres şcolar de la unităț ile 1 și 2 
 

 
 
 

1. Câte 1 punct pentru scrierea corectă a formei literare a fiecăruia dintre cuvintele: 
mai, dezmierdat                 2 puncte 

2. Explicație pertinentă, nuanțată-2p.; explicație parțial adecvată cerinței-1p.  
         2 puncte 

3. Transcrierea unei formule specifice basmului, de exemplu „Şi mai merg ei cât mai 

merg şi de ce mergeau înainte, de ce...”            1 punct 

4. Identificarea personajelor: Harap-Alb și fata cea frumoasă        (1p+1p) 2 puncte 

5. Povestirea pertinentă, logică a întâmplării din fragmentului de text-1,00p; povestire 

parțial adecvată cerinței-0,75p., încercare de povestire-0,50p.; încadrarea în limita 

de spațiu-1,00p.                     (1p+ 1p) 2 puncte

  

Din oficiu: 1 punct                    

Știu, am învățat! 
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Şi atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o răpciugă de cal, grebănos, dupuros şi slab, 

de-i numărai coastele [...]. 

Şi cum sta el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se şi scutură de trei ori, şi îndată rămâne cu 

părul lins-prelins şi tânăr ca un tretin, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. Şi apoi, uitându-
se ţintă în ochii fiului de crai, zice: 
— Sui pe mine, stăpâne, şi ţine-te bine! Fiul craiului, punându-i zăbala în gură, încalecă, şi atunci calul 
odată zboară cu dânsul până la nouri şi apoi se lasă în jos ca o săgeată. [...] 
Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice:  
— Hai, căluțul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul, și când vântul a aburit, iaca și ei la crai în ogradă au 
sosit. [...] 

  Apoi sărută mâna tată-său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și 

a treia zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și merge el, și merge, până se înnoptează 
bine. Și, prin dreptul podului, numai iaca îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul atunci dă 
năvală asupra ursului, și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai iaca ce aude glas de om zicând: 
— Dragul tatei, nu da, că eu sunt. Atunci fiul craiului descalecă, și tată-său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută 
și-i zice: 
— Fătul meu (zise craiul), bun tovarăş ţi-ai ales; de te-a învăţat cineva, bine ţi-a priit, iară de-ai făcut-o din 
capul tău, bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu eşti vrednic de împărat. Numai ţine minte sfatul 
ce-ţi dau: în călătoria ta ai să ai trebuinţă şi de răi, şi de buni, dar să te fereşti de omul roş, iară mai ales de 
cel spân, cât îi putea; să n-ai de-a face cu dânşii, căci sunt foarte şugubeţi. Şi, la toată întâmplarea, calul, 
tovarăşul tău, te-a mai sfătui şi el ce ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat şi pe mine în tinereţile 
mele! 

 
 
 
 
 
 
 

Unitatea 3. „Ființe de hîrtie”  

Reciteşte fragmentul 

din basmul „Povestea 
lui Harap-Alb” de Ion 
Creangă. Fii atent(ă) 
la personaje. 

Numeşte toate PERSONAJELE pe care le identifici în fragmentul de mai sus: 
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Unitatea 3. „Ființe de hârtie”  

 

A fost odată ca niciodată un crai cu trei feciori. Acesta 

avea un frate, pe Verde-împărat, care stăpânea o ţară 
îndepărtată şi avea numai fete. Verde-împărat îi scrie 
craiului să-i trimită pe unul dintre feciori săi pentru a-i fi 
moştenitor.  
Ca să le încerce curajul fiilor săi, craiul le iese în cale 
îmbrăcat în piele de urs. Feciorul cel mare şi cel mijlociu 
se sperie şi se întorc din drum. Feciorul cel mic, sfătuit de 
Sfânta Duminică, îi cere tatălui său calul şi armele din 
tinereţe. Calul se dovedeşte a fi fermecat şi nu se sperie 
de urs atunci când îi iese în faţă, iar mezinul pleacă spre 
împărăţia unchiului său. Craiul îşi sfătuieşte feciorul să se 
ferească de omul roş, şi mai ales de omul spân. 
Când ajunge într-un codru întunecat, îl întâlneşte pe omul 
spân, de care trebuia să se ferească. Acesta se oferă să-i 
fie slugă şi fiul cel mic al craiului acceptă propunerea 
spânului, care mai apoi, prin vicleşug, îl convinge pe fiul 
craiului să coboare într-o fântână ca să bea apă, dar îl 
închide acolo şi îl obligă să i se supună, furându-i 
identitatea. Fiul craiului devine sluga Spânului şi acesta îi 
numeşte Harap-Alb. Cei doi îşi continuă drumul spre ţara 
lui Verde-Împărat. Ajunşi acolo, Spânul este primit şi tratat 
cu tot respectul cuvenit moştenitorului tronului, iar Harap-
Alb este prezentat drept sluga acestuia.  
La scurt timp de la sosirea lor, Spânul, pentru a-l 
impresiona pe împărat, îl trimite pe Harap-Alb să aducă 
salată din grădina ursului, şi piatra nestemată din fruntea 
cerbului. Cu ajutorul unei bătrâne, care se dovedeşte a fi 
Sfânta Duminică, Harap-Alb reuşeşte să îndeplinească 
poruncile Spânului. A treia oară îl trimite s-o aducă pe fata 
împăratului Roş, drumul către împăraţia acestuia fiind 
lung, prin urmare Harap-Alb are ocazia să ajute nişte 
furnici şi un roi de albine, primind de la acestea câte o 
aripă fermecată. Se întovărăşeşte apoi cu cinci făpturi 
ciudate, care se oferă să-l ajute, astfel că Harap-Alb 
reuşeşte să o câştige pe fiica împăratului Roş, pentru a o 
duce Spânului.  
Pe drum cei doi tineri se îndrăgostesc ş i când ajung la 
palatul împăratului Verde, fata dezvăluie tuturor adevărata 
identitate a lui Harap-Alb. Spânul, mânios că a fost trădat, 
se repede şi îl omoară pe Harap-Alb. Imediat, calul 
năzdrăvan îl ucide pe Spân, azvârlindu-l din înaltul cerului, 
iar fata împăratului Roş îl învie pe Harap-Alb, stropindu-l 
cu apă vie şi cu apă moartă.  
Împăratul Verde le dă împărăţia celor doi, care se 

căsătoresc şi trăiesc fericiţi până la adânci bătrâneţe. 
 
 

...CU LUMEA DIN TEXT 
Să spunem, pe scurt, Povestea lui Harap-Alb de Ion 
Creangă  

Lumea din text:  
CEI RĂI 

Spânul  

Împăratul Roş 

Lumea din text: 
 CEI BUNI 

Craiul 

Fiul craiului cel mai mic 

/ Harap-Alb 

Verde-împărat 

Sfânta Duminică 

Calul năzdrăvan 
 

Basmul cult 
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă 

Povestea lui Ha 

Povestea lui Harap-Alb de Ion 
Creangă  
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Unitatea 3. „Ființe de hârtie”  

Caracterizarea lui Harap-Alb 
CINE ESTE PERSONAJUL PRINCIPAL:  

Este fiul cel mic al craiului, cel mai viteaz dintre 
cei trei feciori ai acestuia. Fiindcă nu se fereşte 
de omul spân devine slujitor robit al Spânului. În 
final, îl pedepseşte pe Spân, devine iar feciorul 
de crai şi apoi împărat, în locul unchiului său, 
împăratul Verde. 
Relaţia dintre Harap-Alb şi Spân evidenţiază 
lupta dintre bine şi rău, specifică basmului.  
CUM ESTE PERSONAJUL PRINCIPAL: 

Calităţi – este milos, bun, harnic, răbdător, 
cumpătat, modest, curajos, prietenos şi înţelept.  

Mila şi inima bună a lui Harap-Alb se evidenţiază 

direct, prin cuvintele Sfintei Duminică („– Fii 

încredinţat că nu eu, ci puterea milosteniei şi 

inima ta cea bună te ajută!”) şi indirect, prin 

faptele bune ale eroului, căruia îi este milă de 

Sfânta Duminică („o babă gârbovită de 

bătrâneţe”) şi care le ajută pe furnici, trecându-le 

prin vad şi pe albine, cărora le construieşte un 

stup.  

Prin milă şi înţelegere frăţească, Harap-Alb îşi 

câştigă şi alţi prieteni care-i vor fi ajutoare 

preţioase în lupta lui cu Spânul şi cu împăratul 

Roş.  
Defecte – la început este naiv, lipsit de 
experiență („boboc în felul lui”), este fricos, nu are 
încredere în el însuși; nu-şi ascultă tatăl, care-i 
spune: „să te fereşti de omul roş, iară mai ales de 
cel spân”, devenind astfel sluga acestuia. 

 

CARACTERIZARE DIRECTĂ (realizată de narator, de către personaje, 

autocaracterizarea) şi 

CARCTERIZAREA INDIRECTĂ (care reiese din fapte, din felul în care vorbeşte, din 

felul în care se poartă personajul etc.) 

Caracterizează, la alegere, alte 
două personaje prezente în 
fragmentul de basm citat, numind 
cel puţin câte două trăsături ale 
fiecărui personaj. 

Calul năzdrăvan 
1.  ,,iese din mijlocul hergheliei o 

răpciugă* de cal, [...] slab, de-i 
numărai coastele” 

2. _________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

ŞTIU Care sunt modalităţile de 

caracterizare a personajului 

literar? 

Lumea din 

text 
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  Lumea de dincolo de text 

 „CV-ul personajului” 

CARACTERIZAREA LUI HARAP-ALB 
INFORMAŢII DESPRE PERSONAJ CINE ESTE PERSONAJUL  

NUMELE 
(Caracterizare directă) 

Semnificatia numelui reiese din scena în care Spânul îl păcăleşte pe fiul craiului să intre în fântână. Naiv, lipsit de 
experienţă şi excesiv de încrezător, fiul craiului devine sluga Spânului: „De-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-
Alb, aista ţi-i numele şi altul nu”. Numele lui are sensul de „rob alb”, deoarece harap înseamna închis la culoare, în 
sens larg, rob. 

CUM VORBEŞTE PERSONAJUL 
(Caracterizare directă) 

Vorbeşte „cum s-ar mai zice [...] în ţărăneşte” 

ALTE MODALITĂŢI DE COMUNICARE „Are carte (scrisoare) de la tatăl său către împăratul Verde” 

UNDE SE PETREC ÎNTÂMPLĂRILE DIN 
FRAGMENTELE DE BASM CITATE 

Întâmplările se petrec la începutul basmului în ţara („crăia”) lui Harap-Alb, care era era la o margine a pământului, faţă 
de ţara lui Verde-împărat de la cealaltă margine, apoi acțiunea continuă în ţara lui Verde-împărat şi în ţara împăratului 
Roş, în grădina ursului, în poina cerbului, în regatul furnicilor, al albinelor etc. 

CÂND SE PETREC ÎNTÂMPLĂRILE DIN 
FRAGMENTELE DE BASM CITATE                                                

Cândva, demult: „Amu cică era odată” . 
„Pe vremile acelea, mai toate ţările erau bântuite de războaie grozave”. 

RELAŢII CU ALTE PERSONAJE  Prieteni devotaţi: calul năzdrăvan, „la toată întâmplarea, calul, tovarăşul tău, te-a mai sfătui şi el ce ai să faci”, „bun 
tovarăş ţi-ai ales”; Sfânta Duminică; furnicile, albinele etc. 
Duşmani: Spânul, Împăratul Roş 

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU HARAP-ALB PE 
PARCURSUL ÎNTÂMPLĂRILOR / 
EVOLUŢIA PERSONAJULUI 
 

La sfârşitul basmului devine Harap-Alb împărat în locul unchiului său, Verde-împărat şi o câştigă pe fata împăratului 
Roş. De exemplu: ,,ai să ajungi împărat”; „Se vede că aşa mi-a fost sortit şi n-am ce face; trebuie să merg cu Harap-
Alb, şi pace bună! [...]” 
Pe parcursul desfăşurării întâmplărilor Harap-Alb este sluga Spânului, care i-a furat identitatea. De exemplu: — „[... ] 
Şi, de azi înainte, eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului, despre care mi-ai vorbit, iară tu — sluga mea; şi atâta 
vreme să ai a mă sluji, până când îi muri şi iar îi învia. [... ] De-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb; aista ţi-i 
numele, şi altul nu”. 
La începutul basmului este fecior de crai care se pregăteşte să facă o călătorie la celălalt capăt al pământului, la 
fratele tatălui său, Verde-împărat. De exemplu: ,,fiul craiului cel mai mic”, ,,crăişor”, nepotul lui Verde-împărat. 

CE FACE HARAP-ALB 
Trece prin probe de curaj la care îl supune stăpânul său, Spânul: aduce salăţile din grădina ursului, aduce 
nestematele de pe fruntea cerbului, ajută furnicile și albinele, își face cinci prieteni foarte ciudați şi o cucereşte pe fata 
împăratului Roş 

INFORMAŢII DESPRE PERSONAJ CUM ESTE PERSONAJUL 

CALITĂŢI DEOSEBITE Înţelege graiul calului năzdrăvan, graiul furnicilor şi al albinelor 

TRĂSĂTURI MORALE 
 
 
(Caracterizare directă, realizată de 
povestitor) 
 

Harap-Alb are încredere în oameni, este naiv „boboc în felul său la trebi de aieste”. Pe parcursul întâmplărilor se 
maturizează, devine înţelept şi acumulează experienţă de viaţă 

Este sensibil. Dovada, felul în care se gândeşte la fata împăratului Roş: „[...]  lui Harap-Alb i se tulburau minţile, 
uitându-se la fată şi văzând-o cât era de tânără, de frumoasă şi plină de vină-ncoace. [...] Căci era boboc de trandafir 
din luna lui mai, scăldat în roua dimineţii, dezmierdat de cele întâi raze ale soarelui, legănat de adierea vântului şi 
neatins de ochii fluturilor” 

E voinic şi e cel mai curajos dintre feciorii craiului 

Va ajunge împărat, „care n-a mai stat altul pe faţa pământului aşa de iubit, de slăvit şi de puternic” 

(Caracterizare directă, realizată de un 
personaj) 

Este înţelept: „iară de-ai făcut-o din capul tău, bun cap ai avut”. 

(Caracterizare indirectă, prin intermediul 
faptelor personajului) 

Nu-şi ascultă tatăl: „Numai ţine minte sfatul ce-ţi dau: în călătoria ta ai să ai trebuinţă şi de răi, şi de buni, dar să te 
fereşti de omul roş, iară mai ales de cel spân, cât îi putea.” 

(Caracterizare indirectă, prin 
evidențierea relațiilor cu alte personaje) 

Este îndrăgostit de fata împăratului Roş: „[...] lui Harap-Alb i se tulburau minţile, uitându-se la fată şi văzând-o cât era 
[...] de frumoasă” astfel încât „o prăpădea din ochi de dragă ce-i era”. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Poţi afla mai multe informaţii despre Harap-Alb, nemenţionate aici, dacă citeşti tot basmul scris de Ion Creangă. 

 

Unitatea 3. „Ființe de hârtie”  
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Unitatea 3. „Ființe de hârtie”  

TEXTE UTILITARE: CURRICULUM VITATE (CV-UL) 

 

Lumea de dincolo de 

text 

Răspunde la următoarea întrebare: 

Cunoşti trei situaţii în care ai nevoie 
de un CURRICULUM VITATE? 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Curriculum vitae (în limba latină) este o scurtă 
autobiografie (scrisă) care cuprinde date referitoare 
la studii, la pregătirea profesională, la carieră și 
la situația familială; CV. [prescurtare].  

 

 Cine sunt eu? 

 Mă numesc____________ 

 Am_______ani 

 Lucrez la______________ 

 Familia mea este alcătuită 

din_________ 

 Am absolvit________clase. 

 M-am înscris la programul A 

doua şansă, pentru că 

______________________ 

 

Model de Curriculum Vitae european 
 

CURRICULUM VITAE 
INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  (Numele aplicantului) (Nume, prenume) 
Adresă (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară) 
Telefon  
Fax  
E-mail  
Naţionalitate  
Data naşterii                                                    (zi, lună, an) 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională 
pertinentă, începând cu cea mai recentă: 
- Perioada (de la – până la) 
- Numele şi adresa angajatorului 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
- Funcţia sau postul ocupat 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi program de 
formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă: 
- Perioada (de la – până la) 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesională 
- Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale 
- Tipul calificării / diploma obţinută 
- Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ) 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE  

 

Limba maternă  
Limbi străine cunoscute Abilitatea de a: citi / scrie / vorbi 
Aptitudini şi competenţe 
artistice 

(Muzică, desen, pictură, literatură etc.) 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 
 

[Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu: cultura, sport, etc.)] 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare [de exemplu în domenii culturale sau 
sportive) sau la domiciliu] 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, 
etc.) 

Permis de conducere  
Alte aptitudini şi 
competenţe 

(Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de 
exemplu persoane de contact, referinţe, etc.)  

ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul) 

 



 

  

„Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării 
la educaţie” 

STIMUL 

Propunător, prof. Ioana Emanuela Dăneţiu, I.Ş.J. Sibiu-versiunea 11 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
              
            
 

  
 

 
 

 

 
 
 
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dialogul este un mod de 

expunere directă a vorbirii 

pesonajelor, prin intermediul 

unor secvenţe / schimb de 

replici, introduse prin linia de 

dialog. 

Unitatea 3. „Ființe de hârtie”  

IIddeennttiiffiiccăă  sseeccvveennţţeellee  ddiiaallooggaattee  ddiinn  tteexxttuull  ddee  mmaaii  

jjooss::  

„„ŞŞii  aappooii,,  uuiittâânndduu--ssee  ţţiinnttăă  îînn  oocchhiiii  ffiiuulluuii  ddee  ccrraaii,,  

zziiccee::  

——  SSuuii  ppee  mmiinnee,,  ssttăăppâânnee,,  şşii  ţţiinnee--ttee  bbiinnee!!  FFiiuull  

ccrraaiiuulluuii,,  ppuunnâânndduu--ii  zzăăbbaallaa  îînn  gguurrăă,,  îînnccaalleeccăă,,  şşii  

aattuunnccii  ccaalluull  ooddaattăă  zzbbooaarrăă  ccuu  ddâânnssuull  ppâânnăă  llaa  

nnoouurrii  şşii  aappooii  ssee  llaassăă  îînn  jjooss  ccaa  oo  ssăăggeeaattăă..  [[......]]  

FFiiuull  ccrraaiiuulluuii,,  îînnccăălleeccâânndd,,  îîll  nneetteezzeeșșttee  ppee  ccooaammăă  

șșii  zziiccee::    

——  HHaaii,,  ccăălluuțțuull  mmeeuu!!  AAttuunnccii  ccaalluull  zzbbooaarrăă  lliinn  ccaa  

vvâânnttuull,,  șșii  ccâânndd  vvâânnttuull  aa  aabbuurriitt,,  iiaaccaa  șșii  eeii  llaa  ccrraaii  

îînn  ooggrraaddăă  aauu  ssoossiitt..  [[......]]  

AAttuunnccii  ffiiuull  ccrraaiiuulluuii  ddeessccaalleeccăă,,  șșii  ttaattăă--ssăăuu,,  

ccuupprriinnzzâânndduu--ll  îînn  bbrraațțee,,  îîll  ssăărruuttăă  șșii--ii  zziiccee::  

——  FFăăttuull  mmeeuu  ((zziissee  ccrraaiiuull)),,  bbuunn  ttoovvaarrăăşş  ţţii--aaii  aalleess;;  

ddee  ttee--aa  îînnvvăăţţaatt  cciinneevvaa,,  bbiinnee  ţţii--aa  pprriiiitt,,  iiaarrăă  ddee--aaii  

ffăăccuutt--oo  ddiinn  ccaappuull  ttăăuu,,  bbuunn  ccaapp  aaii  aavvuutt..  MMeerrggii  ddee--

aaccuumm  ttoott  îînnaaiinnttee,,  ccăă  ttuu  eeşşttii  vvrreeddnniicc  ddee  îîmmppăărraatt..”” 

Pornind de la citatul de mai 

jos, construieşte o secvenţă 

de comunicare dialogată, 

alcătuită din 4 replici, la care 

participă 2 personaje: Winston Churchill 

şi tu. 

 

Înainte de a realiza tema, intră pe 

internet, accesează motorul de 

căutare www.google.ro şi află cine a 

fost Winston Churchill. 

Moduri de expunere: 

DIALOGUL 

Eu şi textul 

http://www.google.ro/


 

  

„Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării 
la educaţie” 

STIMUL 

Propunător, prof. Ioana Emanuela Dăneţiu, I.Ş.J. Sibiu-versiunea 11 

 

  

Test sumativ  
PENTRU UNITATEA 3 „Ființe de hârtie” 

 

Citește textul dat şi răspunde cerinţelor. 
 

  A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 
mai povesti. A fost un împărat şi se numea Împăratul 
Roşu. El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei 
furaseră soarele şi luna de pre cer. 

Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe 
prin oraşe, ca să dea de ştire tuturor că oricine se va găsi să scoaţă soarele şi luna de 
la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi încă şi jumătate din împărăţia lui, iar cine 
va umbla şi nu va izbândi, acela să ştie că i se va tăia capul. 

Pe vremea aceea se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind şi el de 
făgăduinţa împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, 
încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe voinicia sa, şi plecă şi el la împăratul să 
se închine cu slujba.     (Greuceanu de Petre Ispirescu) 

 

1. (1 p.) Scrie forma literară pentru următoarele cuvinte:  
- să scoaţă_______________ 
- fiie-sa__________________ 

2. (1 p.) Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: 
mâhnit, împărăţia. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. (2 p.) Numeşte două personaje din fragmentul citat. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. (1 p.) Identifică modalitatea de caracterizare a personajului din secvenţa: Pe vremea 
aceea se afla un viteaz pre nume Greuceanu.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. (2 p.) Formulează ideea principală a fragmentului de text. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6. (2 p.) Menţionează două caracteristici ale basmului, ilustrate în citatul de mai sus. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Din oficiu: 1 punct .       
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Barem de evaluare și de notare pentru testul sumativ 

de la unitatea 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Câte 0,50 puncte pentru scrierea corectă a formei literare a fiecăruia dintre 
cuvintele: să scoată, fiica sa             1 punct   

2. Câte 0,50 puncte pentru fiecare sinonim contextual: mâhnit-supărat; împărăția-
țara                  1 punct 

3. Identificarea personajelor: Împăratul Roşu și Greuceanu      (1p+1p) 2 puncte 

4. Identificarea modalității de caracterizare a personajului: caracterizare directă, 
realizată de narator               1 punct 

5. Formularea pertinentă, logică a ideii principale a fragmentului de text-1,00p; 

formulare parțial adecvată cerinței-0,75p.; încercare de formulare-0,50p.; 

încadrarea în limita de spațiu-1,00p.                  (1p+ 1p) 2 puncte 

6. De exemplu: utilizarea formulei specifice de început „A fost odată ca niciodată, că 
de n-ar fi nu s-ar mai povesti”; prezența personajelor oameni (Greuceanu, 
Împăratul Roșu) și a personajelor imaginare, cu puteri extraordinare (zmeii care 
au furat soarele și luna)           (1p+1p) 2 puncte 
Din oficiu: 1 punct 

 

Știu, am învățat! 
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UUnniittaatteeaa  44,,  „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......””  

A venit iarna! 

Priveşte pe fereastra clasei şi, în   

5-10 rânduri, descrie, ceea ce vezi. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Tu şi colegul tău / colega ta de bancă 
aţi privit / ați descris acelaşi peisaj. 

Identifică 2 asemănări şi 2 deosebiri 

între descrierile realizate de voi. 

Îţi aminteşti din anii şcolari trecuţi? 

DDeessccrr iieerreeaa  este un mod de 

expunere care se utilizează pentru 
evidenţierea caracteristicilor unui 
peisaj, ale unui personaj ş.a.m.d. 

Moduri de expunere în basm 

NARAŢIUNEA ŞI DESCRIEREA 

Îţi aminteşti din anii şcolari trecuţi? 
NNaarraa ţţ iiuunneeaa  este un mod de expunere 

prin intermediul căruia se povestesc 
întâmplări, (la care participă personaje) şi a 
căror desfăşurare în timp şi spaţiu 
alcătuieşte subiectul unui text literar. 

Numeşte anotimpul preferat şi 

motivează, cu două argumente, 
opţiunea ta: 
Mie îmi place_______pentru 
că_______________________
____şi 
fiindcă____________________
_________________________
__________ 

Eu și 

textul 

Ştii că 

descrierea este 
un mmoodd  ddee  

eexxppuunneerree. 
Descrie, la 

alegere, una 
dintre 

imaginile 
alăturate! 
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PPoovveesstteeşşttee  ccuumm  SSăărrbbăăttoorreeşşttii  

CCrrăăcciiuunnuull  îînn  ffaammiilliiaa  ttaa!!  

AAffaarrăă__________________  ccuu  ffuullggii  mmaarrii,,  îînn  ccaassăă  eessttee  

______________ppeennttrruu  ccăă  aarrddee________________ffooccuull..  CCeeaa  

mmaaii  mmaarree  bbuu__  __  __  __  __  aa  mmeeaa  îînn  AAjjuunn  ddee  

CCrrăăcciiuunn  eessttee  ssăă  îîmmppooddoobbeesscc  

____________aallăăttuurrii  ddee  ffaammiilliiaa  mmeeaa..  CCiinnaa  eessttee  

pprreeggăăttiittăă  ccuu  ddrraagg  ddee  ccăăttrree  

____________________________..  

  ÎÎnn  ccăănnii  aabbuurreeşşttee  ______________şşii......  

DDeessccrriiee  bbrraadduull  ddee  CCrrăăcciiuunn!!  

cadou 
tort 

glob prăjitură 

fulg de nea 

om de zăpadă 
lumânare 

SSăă  ssăărrbbăăttoorriimm  

CCrrăăcciiuunnuull  îînn  

ffaammiilliiee!!  

Moş Crăciun 

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI 

 

podoabe 

de 

Crăciun 

clopoţei 

pom de 

Crăciun 

 

înger 

vâsc ren 

om de zăpadă 

bomboane 

fruct 

 

CCrrăăcciiuunn  

ffeerriicciitt  

aallăăttuurrii  ddee  

cceeii  ddrraaggii!!  

Unitatea 4. „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......”” 

MMOODDUURRII  DDEE  EEXXPPUUNNEERREE  

ÎÎţţii  aammiinntteeşşttii  ddiinn  aanniiii  şşccoollaarrii  

ttrreeccuuţţii  ddeesspprree  ppoovveessttiirree  şşii  ddeesspprree  

ddeessccrriieerree......  

Trimite cu poşta electronică o 

felicitare de Crăciun! 

Ai o adresă personală pe gmail 
sau pe yahoo? Foloseşte-o! 

24 

DECEMBRIE 

2015 

EU ŞI TEXTUL 

Scrie o 

urare de 

Crăciun! 

Sărbătoarea 

Crăciunului 

să vă aducă 

pace în 

suflet şi 

prosperitate 

în casă! 
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Şi atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o răpciugă de cal, grebănos, dupuros şi slab, 

de-i numărai coastele [...]. 

Şi cum sta el în cumpene, să-l ia, să nu-l ia, calul se şi scutură de trei ori, şi îndată rămâne cu 

părul lins-prelins şi tânăr ca un tretin, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată herghelia. Şi apoi, uitându-
se ţintă în ochii fiului de crai, zice: 
— Sui pe mine, stăpâne, şi ţine-te bine! Fiul craiului, punându-i zăbala în gură, încalecă, şi atunci calul 
odată zboară cu dânsul până la nouri şi apoi se lasă în jos ca o săgeată. [...] 
Fiul craiului, încălecând, îl netezește pe coamă și zice:  
— Hai, căluțul meu! Atunci calul zboară lin ca vântul, și când vântul a aburit, iaca și ei la crai în ogradă au 
sosit. [...] 

  Apoi sărută mâna tată-său, primind carte de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraților săi și 

a treia zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și merge el, și merge, până se înnoptează 
bine. Și, prin dreptul podului, numai iaca îi iese și lui ursul înainte, mornăind înfricoșat. Calul atunci dă 
năvală asupra ursului, și fiul craiului, ridicând buzduganul să dea, numai iaca ce aude glas de om zicând: 
— Dragul tatei, nu da, că eu sunt. Atunci fiul craiului descalecă, și tată-său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută 
și-i zice: 
— Fătul meu (zise craiul), bun tovarăş ţi-ai ales; de te-a învăţat cineva, bine ţi-a priit, iară de-ai făcut-o din 
capul tău, bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu eşti vrednic de împărat. Numai ţine minte sfatul 
ce-ţi dau: în călătoria ta ai să ai trebuinţă şi de răi, şi de buni, dar să te fereşti de omul roş, iară mai ales de 
cel spân, cât îi putea; să n-ai de-a face cu dânşii, căci sunt foarte şugubeţi. Şi, la toată întâmplarea, calul, 
tovarăşul tău, te-a mai sfătui şi el ce ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat şi pe mine în tinereţile 
mele! 
 

 

 

 

 

 

Reciteşte fragmentul selectat din „Povestea lui Harap-Alb” de 

Ion Creangă. Fii atent(ă) la pasajele descriptive şi la cele 

narative. 

UUnniittaatteeaa  44,,  „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......””  
Lumea din text 

În primul şi în al doilea paragraf identificăm scurte 
fragmente descriptive. Pornind de la aceste secvenţe, 
formulează răspunsuri pentru următoarele cerinţe: 

  Precizează două trăsături fizice ale personajului, care îl 
ajută pe fiul craiului în încercările prin care trece.  

 Menţionează o modalitate de caracterizare a 

personajului, exemplificând-o cu o secvenţă din text 

Identifică o secvenţă narativă în 
textul dat. 

Precizează ideea principală din 

fragmentul narativ identificat, apoi 

poveşteşte fragmentul, dezvoltând 

ideea principală pe care ai 

formulat-o. 

Modurile de expunere. 

Exerciții 
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Alege tema! 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE DESCRIPTIVĂ DESPRE 

IARNĂ. 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE ÎN CARE SĂ POVESTEŞTI 

CUM SE SĂRBĂTOREŞTE CRĂCIUNUL ÎN 

FAMILIA TA.  

Unitatea 4. „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......”” 

Alege tema! 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE DESCRIPTIVĂ DESPRE 

PERSOANA PE CARE O IUBEŞTI. 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE ÎN CARE SĂ POVESTEŞTI 

CUM SE SĂRBĂTOREŞTE CRĂCIUNUL ÎN 

LOCALITATEA UNDE LOCUIEŞTI.  

Alege tema! 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, 

O COMPUNERE DESCRIPTIVĂ DESPRE 

PRIETENUL CEL MAI BUN / PRIETENA 

CEA MAI BUNĂ. 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, 

O COMPUNERE ÎN CARE SĂ 

POVESTEŞTI CUM SE SĂRBĂTOREŞTE 

ANUL NOU ÎN FAMILIA TA.  

Alege tema! 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE DESCRIPTIVĂ DESPRE 

TINE. 

REDACTEAZĂ, ÎN 150-300 DE CUVINTE, O 

COMPUNERE ÎN CARE SĂ POVESTEŞTI 

CUM SE SĂRBĂTOREŞTE ANUL NOU ÎN 

LOCALITATEA ÎN CARE LOCUIEŞTI. 

Eu și textul. Exerciţii de 

redactare 
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Unitatea 4. „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......”” 

SSccrriiee  ddeesspprree  lluummeeaa  ddiinn  tteexxtt..  

CCoommuunniiccaarree  ssccrriissăă..    

 

Norme actuale ale limbii române (DOOM2, 2005) 

5. Articolul hotărât se adaugă direct 
cuvântului dacă acesta se termină într-o 
literă obişnuită în limba română (de 
exemplu, clickul, itemul, week-endul. Dacă 
avem cuvinte abreviate sau litere 
neobişnuite în limba română, atunci 
folosim cratima pentru ataşarea articolului 

(de. exemplu: 10–le, x–ul dandy–ul (la 
singular) / dandy–i (la plural)  
 

6. Pronumele şi adjectivele pronominale 
posesive „noştri”, „voştri” se scriu mereu 
cu un „i”, indiferent de poziţia lor în 
propoziţie, pentru că nu primesc articol. De 
exemplu: ai noştri tineri / tinerii noştri; ai 
voştri părinţi / părinţii voştri. 
 

7. Forme corecte de singular: sanda, nu 
sandală; serviciu, nu servici, salariu, nu 
salar; foarfeca, nu foarfecele. 
 

8. Forme duble de plural: cireșe / cireși, 
găluște / găluști, niveluri / nivele.         
 

9. Se recomandă despărțirea în silabe, 
conform pronunțării, în cuvintele su-biect,  
o-biect. 
 
 

1. Formele corecte ale pronumelui negativ şi ale adjectivului 

pronominal negativ sunt: „niciunul” / „niciuna” / 
„niciunii” / niciunele” // „niciun” / „nicio”.  

Exemple:  
 Niciun băiat nu a plecat de la şcoală. (adjectiv pronominal 

negativ) 
 Niciunul nu a plecat de la şcoală. (pronume negativ) 

Excepție 
În îmbinări libere (adverb și articol, adverb și numeral, adverb și 
pronume nehotărât) scriem „nici un” / „nici o”, „nici unul” / „nici 
una”. 
Exemple:  
 Nu e nici un om prost, nici un incult. (adverb și articol) 
 Nu am nici un frate, nici mai mulţi. (adverb și numeral) 
 Nu-mi place nici unul, nici altul. (adverb și pronume 

nehotărât)  

2. Adjectivele care au un „i” în rădăcină (norul argintiu) 
primesc doi „i” la plural nearticulat (norii argintii) şi dacă 
se articulează hotărât (când stau în fața substantivelor) 
primesc trei „i” (argintiii nori). 

3. Numeralul cardinal „unu” nu se articulează hotărât. 
Exemplu: Am primit doi trandafiri albi şi unu roşu. 

4. Se scriu cu majusculă numele epocilor istorice și al 
evenimentelor de importanță majoră (Evul Mediu, 
Primul Război Mondial etc.).   
 

    DOOM2 – DICȚIONARUL ORTOGRAFIC, ORTOEPIC ȘI MORFOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE, ediția a II-a, apărut în anul 2005.  

Dandy– (engl.) domn elegant, la modă.` 
 

Să scriem 

corect! 
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PENTRU UNITATEA 4 „„PPoovveessttee  ffăărrăă  ssffâârrșșiitt......””   

1. (1 p.) Ajutăi, că-s copii cuminți, merită să faci un efort pentru ei! 

___________ ___________________________________ ajută-i 

2. (1 p.) E o dovada de bună voință să te sprijine, dacă le ceri ajutorul. 

______________________________________________bunăvoință 

 (1 p.) Îți repet că ai greșit și nu pricepi unde, findcă nu ești obiectiv. 

______________________________________________fiindcă 

3.  (1 p.) Corect ar fii ca banii aceia să nu se piardă. 

______________________________________________ar fi 

4.  (1 p.) Nici un candidat din cei prezenți nu vroia să admită greșeala! 

______________________________________________niciun 

5. (1 p.) Dacă înveţi așa de ușor, să ști că nu-ți va fi greu în viitor. 

______________________________________________să știi 

6.  (1 p.) Ori ce ai face, nu mă vei putea convinge că ești corect. 

______________________________________________orice 

7. (1 p.) Îmi doream casă reușesc! 

______________________________________________ca să 

8.  (1 p.) Te asigur că Andrei este un intelectual pe care poți sî te bazezi. 

______________________________________________să 

9. (1 p.) I-am explicat lui Maria motivele întârzierii. 

______________________________________________Mariei 

 

Din oficiu: 1 punct 

Test ortografic  

ŞI TU POŢI LUA NOTA 10! 

CCiitteeșșttee  eennuunnţţuurriillee  ddee  mmaaii  jjooss  şşii  ssccrriiee  ffoorrmmaa  ccoorreeccttăă  ppeennttrruu  eerroorriillee  ssuubblliinniiaattee  îînn  ffiieeccaarree  eennuunnţţ::  
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 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 

puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 100 de minute. 

 
 
 
 
 

Citeşte cu atenţie textul următor: 
 

   

 Zmeul, tulburat de mânie, se întoarce numaidecât acasă. 
- Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea? 
 - Eu sunt, zise Prâslea. 
- Dacă ești tu, îi răspunse zmeul, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum 
ai vrut, venit-ai; dară nu te vei mai duce cum vei voi.[...] 

Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă […], iară când fu pe la nămiezi, se 
făcură amândoi două focuri și așa se băteau; un corb, însă, le da ocol, croncănind. 
Văzându-l, zmeul îi zise: 
 - Corbule, corbule! Ia seu în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta 
ție. 
 - Corbule, corbule!- îi zise și Prâslea- dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da trei 
stârvuri. 
 - Unde dă Dumnezeu să cază un asemenea noroc chior peste mine! Mi-aș sătura 
sălașul întreg.”         (Prâslea cel voinic și merele de aur) 

Conace- case mari, boierești. 

Răspunde la cerințele de mai jos, după ce ai citit cu atenție textul: 

 Subiectul I_______________________________________________ (60 de puncte) 

1. (6 p.) Găsește sensuri asemănătoare pentru cuvintele subliniate în text: mânie, a 
cutezat, se băteau.              

2. (6 p.) Scrie cuvinte cu sens opus pentru: pedepsesc, amar, să cază. 
3. (6 p.) Transcrie din textul dat un arhaism și două cuvinte populare.                      
4. (6 p.) Explică în 2 – 3 rânduri înțelesul afirmației din text „Cum ai vrut, venit-ai; dară 

nu te vei mai duce cum vei voi.”  

Test sumativ final 

ŞI TU POŢI LUA NOTA 10! 

Abia isprăvise vorba, și buzduganul, izbind în ușă și în masă, se puse în cui. 
Prâslea întrebă ce putere are zmeul și (fata) îi spuse că aruncă buzduganul cale de 

trei conace; atunci, el îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. 
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5. (6 p.) Formulează ideea principală a fragmentului de text din chenar.                     
6. (6 p.) Identifică o caracteristică a basmului, ilustrând-o cu un exemplu din fragmentul 

citat. 
7. (6 p.) Menţionează două personaje care apar în text.     
8. (6 p.) Redactează, în maxim 5 rânduri, un alt început pentru textul dat.              
 
Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa 
textului – 2 p.; comunicare scrisă adecvată conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; 
punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p.) 

 
Subiectul al II – lea_____________________________________________(30 de puncte) 
 
Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, despre cartea ta preferată. 
În compunerea ta, trebuie: 
- să formulezi un titlu expresiv pentru textul redactat de tine;        (6 puncte)  
- să realizezi o compunere cu introducere, cuprins și încheiere;              (8 puncte) 
- să folosești în compunerea ta următoarele structuri: povestea vorbei, plăcerea lecturii, ființe 
de hârtie, a spune povestea;                  (8 puncte) 
- să respecţi regulile de exprimare și de scriere.             (8 puncte) 
 

Nota! În vederea acordării punctajului pentru respectarea normelor de exprimare și de 
scriere, compunerea trebuie să se încadreze în limita minimă de spaţiu cerută şi să 
dezvolte subiectul propus. 
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Barem de evaluare și de notare pentru testul sumativ final 
 
 

Subiectul I_______________________________________________ (60 de puncte) 

1. Câte 2 puncte pentru fiecare sinonim contextual: mânie-supărare, a cutezat-a 
îndrăznit, se băteau-se luptau             6 puncte 

2. Câte 2 puncte pentru fiecare antonim contextual: pedepsesc- recompensez, amar-
ușor, să cază-să se ridice.              6 puncte 

3. Câte 2 puncte pentru transcrierea arhaismului (buzduganul) și pentru fiecare dintre 
cele două cuvinte populare (dară, să cază)            6 puncte 

4. Explicație pertinentă, nuanțată-5p.; explicație parțial adecvată cerinței-3p.; încercare 
de explicare-1p;                5p / 3p / 1p 5 puncte 
Încadrarea în limita de rânduri-1p.                       1 punct 

5. Formularea pertinentă, logică a ideii principale a fragmentului de text-6,00p; 
formulare parțial adecvată cerinței-4p.; încercare de formulare-2p  

   6p / 4p / 2p 6 puncte 
6. Identificarea unei caracteristici a basmului-3p.; ilustrarea caracteristicii identificate 

cu un exemplu din fragmentul citat-3p.         (3p+3p) 6 puncte 
7. Identificarea personajelor: Prâslea și zmeul        (3p+3p) 6 puncte 
8. Redactarea creativă a unui un alt început pentru textul dat-5p; adecvare parțială la 

cerință-3p.; încercare de rezolvare a cerinței-1p                        5p / 3p / 1p 5 puncte  
Încadrarea în limita de spațiu-1p.             1 punct 
Pentru redactare se acordă 12 puncte (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa 
textului – 2 p.; comunicare scrisă adecvată conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; 
punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2p.) 
 

Subiectul al II – lea_________________________________________(30 de puncte) 

 Formularea unui titlu expresiv pentru textul redactat-6p.; formularea unui titlu banal-
3p.                 6 puncte 

 Text clar, organizat, coerent, cu introducere, cuprins şi încheiere -8 p.; text parţial 
organizat, cu dezechilibru între componente -5 p.; text vag organizat-3 p.    8 puncte 

 Utilizarea în compunere a structurilor selectate: povestea vorbei, plăcerea lecturii, 
ființe de hârtie, a spune povestea;           (4x2p) 8 puncte 

 Respectarea regulilor de exprimare și de scriere           8 puncte  

 Se punctează orice formulare / modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 
barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 
10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 
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 utilizarea limbii literare (claritatea enunţului, varietatea lexicului, sintaxa adecvată- 
2p.; exprimare lacunară, vocabular restrâns, monoton 1 p.)         2 puncte 

 ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)              2 puncte  
 punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)        2 puncte 
 așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea           1 punct  
 respectarea precizării privind numărul de rânduri           1 punct 
 

 

Nota! În vederea acordării punctajului pentru respectarea normelor de 
exprimare și de scriere, compunerea trebuie să se încadreze în limita 
minimă de spaţiu cerută şi să dezvolte subiectul propus. 
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Amu cică era odată într-o ţară un crai, care avea trei feciori. Şi craiul acela mai avea un frate mai mare, care era 

împărat într-o altă ţară, mai depărtată. Şi împăratul, fratele craiului, se numea Verde-împărat; şi împăratul Verde nu avea feciori, 
ci numai fete. Mulţi ani trecură la mijloc de când aceşti fraţi nu mai avură prilej a se întâlni amândoi. Iară verii, adică feciorii 

craiului şi fetele împăratului, nu se văzuse niciodată de când erau ei. Şi aşa veni împrejurarea 
de nici împăratul Verde nu cunoştea nepoţii săi, nici craiul nepoatele sale: pentru că ţara în care 
împărăţea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului, şi crăia istuilalt la o altă 
margine. Şi apoi, pe vremile acelea, mai toate ţările erau bântuite de războaie grozave, 
drumurile pe ape şi pe uscat erau puţin cunoscute şi foarte încurcate şi de aceea nu se putea 
călători aşa de uşor şi fără primejdii ca în ziua de astăzi. Şi cine apuca a se duce pe atunci într-
o parte a lumii adeseori dus rămânea până la moarte. 
Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba şi să încep a depăna firul poveştii. 

xxx 
Fiul craiului cel mai mic, făcându-se atunci roş cum îi 

gotca, iese afară în grădină [...] Şi cum sta el pe gânduri şi nu 
se dumerea ce să facă pentru a scăpa de ruşine, numai iaca 
se trezeşte dinaintea lui cu o babă gârbovită de bătrâneţe, 

care umbla după milostenie. [...]  
— Fecior de crai, vedea-te-aş împărat! Spune babei ce te chinuieşte; că, de unde ştii, poate să-
ţi ajute şi ea ceva. Căci multe au mai văzut ochii mei de-atâta amar de veacuri câte port pe 
umerii aceştia. Of! crăişorule! crede-mă, că să aibi tu puterea mea, ai vântura ţările şi mările, pământul l-ai da de-a dura, lumea 
aceasta ai purta-o, uite aşa, pe degete, şi toate ar fi după gândul tău. [...] Puţin mai este, şi ai să ajungi împărat, care n-a mai 
stat altul pe faţa pământului aşa de iubit, de slăvit şi de puternic. 

xxx 
Şi merg ei o zi, merg două, şi merg patruzeci şi nouă, până ce de la o vreme le intră calea în codru şi atunci numai iaca ce 

le iese înainte un om spân şi zice cu îndrăzneală fiului de crai: 
— Bun întâlnişul, voinice! Nu ai trebuinţă de slugă la drum? [...] Şi cârnind pe o cărare, mai merg ei oleacă înainte, până ce 
ajung într-o poiană şi numai iaca ce dau de o fântână cu ghizdele de stejar şi cu un capac deschis în lături. Fântâna era adâncă 
şi nu avea nici roată, nici cumpână, ci numai o scară de coborât până la apă. [...] 

Citeşte cu atenţie şi fragmentele de text care urmează. 

Povestea lui Harap-Alb  
de 

Ion Creangă 
 

FRAGMENTE 

Invitaţie extinsă la 

lectură 

BIBLIOTECA TA! 
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—  Ia vâră-te şi d-ta oleacă, să vezi cum ai să te răcoreşti; [...] Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potriveşte 
Spânului şi se bagă în fântână, fără să-i trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla. Şi cum sta şi el acolo de se răcorea, 
Spânul face tranc! capacul pe gura fântânii, apoi se suie deasupra lui şi zice cu glas răutăcios: 

— [... ] Şi, de azi înainte, eu o să fiu în locul tău nepotul împăratului, despre care mi-ai 
vorbit, iară tu — sluga mea; şi atâta vreme să ai a mă sluji, până când îi muri şi iar îi 
învia. [... ] De-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb; aista ţi-i numele, şi altul nu. 

                                              xxx 
Ş-odată cheamă Spânul pe Harap-Alb şi-i zice răstit: 

 — Acum degrabă să te duci cum îi şti tu şi să-mi aduci sălăţi de aceste din Grădina 
Ursului. Hai, ieşi repede şi porneşte, că nu-i vreme de pierdut. Dar nu cumva să faci de 
altfel, că nici în borta şoarecului nu eşti scăpat de mine! [...] 

                                  xxx 
— Nepoate, mai văzut-ai pietre nestemate aşa de mari şi frumoase ca acestea de când 

eşti? [...] Pe unde să se găsească, nepoate! Ia, în Pădurea Cerbului.  Şi cerbul acela este 
bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari şi mai frumoase decât aceste. Mai întâi, cică 

are una în frunte, de străluceşte ca soarele. [...]   
— Doamne, moşule! zise atunci Spânul; să nu te superi, dar nu ştiu ce fel de oameni fricoşi aveţi pe aici. Eu pun rămăşag pe ce 
vrei că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului aceluia, cu cap cu tot, aşa împodobit cum este.[...] 

                                          xxx 
Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-a stricat cheful şi au început a vorbi care ce ştia şi cum îi ducea capul: 

unii spuneau că împăratul Roş, având inimă haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc; alţii spuneau că fata lui este o 
farmazoană cumplită, şi că din pricina ei se fac atâtea jertfe; alţii întăreau spusele celorlalţi, zicând că chiar ea ar fi venit în chip 

de pasăre de a bătut acum la fereastră, ca să nu lase şi aici lumea în 
pace.[...]  
— Aşa... slugă vicleană ce-mi eşti!? [...] Acum degrabă să-mi aduci pe fata 
împăratului Roş, de unde ştii şi cum îi şti tu. 
Harap-Alb şi ceilalţi [...]  se înfăţişază înaintea împăratului (Roş), zicând: 
— Luminate împărate, de-
acum cred că mi-ţi da fata, 
ca să vă lăsăm în pace şi 
să ne ducem în treaba 
noastră. 
— Bine, voinice, zise 

împăratul posomorât; a veni ea şi vremea aceea. [...] 
— Binecuvântează-mă, tată, şi rămâi sănătos! Se vede că aşa mi-a fost sortit 
şi n-am ce face; trebuie să merg cu Harap-Alb, şi pace bună! [...] 
Şi mai merg ei cât mai merg, şi de ce mergeau înainte, de ce lui Harap-Alb i se 
tulburau minţile, uitându-se la fată şi văzând-o cât era de tânără, de frumoasă 
şi plină de vină-ncoace. [...] Căci era boboc de trandafir din luna lui mai, 
scăldat în roua dimineţii, dezmierdat de cele întâi raze ale soarelui, legănat de 
adierea vântului şi neatins de ochii fluturilor. Sau, cum s-ar mai zice la noi în 
ţărăneşte, era frumoasă de mama focului; la soare te puteai uita, iar la dânsa 
ba. Şi de-aceea Harap- Alb o prăpădea din ochi de dragă ce-i era. Nu-i vorbă, 
şi ea fura cu ochii, din când în când, pe Harap-Alb, şi în inima ei parcă se 
petrecea nu ştiu ce... poate vreun dor ascuns, care nu-i venea a-l spune. 
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Pornind de la Anexa 4 la O.M.E.C.T.S. nr. 5248 / 31.08.2011, care constituie 
temeiul legal de reglementare a organizării și a desfășurării programului „A doua 
șansă”, în cadrul educaţiei de bază, pentru Aria curriculară „Limbă şi comunicare”, 
învăţământ secundar inferior, studiul disciplinei limba şi literatura română se realizează 
modular, modulele tematice fiind repartizate pe trei ani de studiu (anul I, II şi III) dintre 
cei patru ai programului instrucţional. 
 Auxiliarul pentru limba şi literatura română, învăţământul secundar inferior 
pe care îl propunem în cadrul proiectului POSDRU „Abordare inovativă şi pachet de 
resurse suport pentru stimularea participării la educaţie” este realizat pentru a fi pilotat 
în cadrul celor douăzeci şi cinci de ore complementare, din CDŞ, ore de sprijin, ore 
suplimentar adăugate modulelor de trunchi comun, în fiecare an în care se studiază 
limba și literatura română.  

Astfel, prin participarea la programul educaţional de tip „A doua șansă”, 
educabilul trebuie să dobândească următoarele competenţe. 
  

COMPETENŢE SPECIFICE / M1 / M2 / M3 

M1 „ABC-ul comunicării”, M2 „Cuvântul şi textul” M3 „Lumea de dincolo de text” 

Ştiu! Vreau să ştiu! 
Să utilizeze / să aplice corect şi adecvat normele limbii 
române în receptarea mesajului oral sau scris şi  în 
organizarea propriului mesaj, oral sau scris;  
Să utilizeze corect semnele de ortografie şi de punctuaţie în 
alcătuirea unor propoziţii şi fraze 
Să utilizeze adecvat strategiile şi regulile de exprimare orală 
în monolog şi dialog  

Să înțeleagă corect ideile și mesajul unui 
text citit sau al unui discurs receptat oral și 
să interacționeze eficient, răspunzând 
unor cerințe scrise / formulate verbal, 
utilizând un limbaj personalizat, corect, 
adecvat situației de comunicare.  

Să identifice sensul cuvintelor, valorea lor expresivă în 
context, semnificaţia generală a mesajului oral sau scris prin 
diferenţierea informaţiilor de detaliu de cele de ansamblu 

Să utilizeze adecvat achiziţiile lexicale în 
receptarea şi producerea diverselor texte 

Să utilizeze tehnicile argumentative în susţinerea unui punct 
de vedere faţă de o situaţie dată 

Să argumenteze un punct de vedere faţă 
de o situaţie dată 

Să recunoscă organizarea textelor literare şi nonliterare  
Să aplic principiile ascultării active în  
comunicare, într-un context de viaţă cotidiană 

Să identifice particularităţile de construcţie 
a textelor literare şi nonliterare, în vederea 
realizării unor conexiuni cu viaţa cotidiană 

Să redacteze texte diverse, texte cu destinaţii diverse, 
demonstrând receptarea corectă a textului literar şi nonliterar 
şi aplicarea convenţiilor specifice acestora 

Să redacteze texte cu destinaţie diversă, 
specifice unor situaţii concrete de viaţă 

  
Să utilizeze unele forme de prezentare a 
mesajului folosind tehnologia informaţiilor 
şi a comunicaţiilor 

VViizziiuunnee  mmeettooddoollooggiiccăă..  GGhhiidd  ppeennttrruu  pprrooffeessoorrii  
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Orele de curriculum la decizia şcolii reprezintă numărul de ore alocate unității 
şcolare, în scopul susţinerii unor nevoi şi interese specifice / diferenţiate de învăţare ale 
educabililor. Aceste ore de sprijin asigură realizarea unei oferte educaţionale flexibile şi 
diferenţiate, în funcţie de aspiraţiile şi de potenţialul de învăţare al fiecărui educabil din 
cadrul programului. Orele suplimentare sunt ore la dispoziţia profesorului şi se utilizează 
de către cadrul didactic care predă modulul respectiv, pentru evaluare de diagnoză, 
pentru consolidarea unor teme, pentru consultaţii individuale sau de grup cu educabilii. 
Decizia repartizării exacte a orelor îi aparţine, deci cadrului didactic.  

Având în vedere aceste reglementări generale, am optat pentru o ofertă 
instrucţională care să răspundă nevoilor reale de instruire particularizată a educabililor, 
astfel încât prin intermediul Auxiliarului propus am proiectat unităţi instrucţionale ce au 
menirea de a consolida anumite competenţe specifice, conţinuturi asociate sau 
concepte operaţionale fundamentale, din programa disciplinei şi absolut obligatorii 
pentru reuşita programului „A doua șansă”, la nivelul disciplinei limba şi literatura 
română. 

Astfel, Auxiliarul pe care îl propunem urmăreşte asigurarea egalităţii de şanse a 
tuturor educabililor, prin continuarea dezvoltării competenţelor-cheie, care trebuie 
dobândite în cadrul învăţământului obligatoriu, prin realizarea continuităţii între 
învăţământul gimnazial şi ciclul secundar inferior al liceului de filieră tehnologică şi prin 
formarea deprinderilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, în sensul acelui „spirit de 
progres” (Eugen Lovinescu), absolut necesar pentru armonizarea civilizaţiei şi a 
sistemului educaţional românesc cu cel european. 

Auxiliarul de Limba şi literatura română destinat programului „A doua şansă“ – 
învăţământ secundar inferior este un instrument care permite educabilului (adolescent 
sau adult) să utilizeze limba română în situaţii de comunicare şi de învăţare diverse, în 
scopul realizării unor conexiuni între textul-suport, literar sau nonliterar, și contexte din 
viața cotidiană. În acest scop, educabilii vor accesa achiziţii anterioare pentru 
dobândirea unei culturi comunicaţionale şi literare de bază, în vederea utilizării eficiente 
a cunoştinţele pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană. 

Concret, Auxiliarul propus este o resursă de învățare particularizată la un grup de 
educabili cu nevoi specifice, care urmăreşte în primul rând dobândirea de capacități 
fundamentale a acestora printr-o ofertă de competenţe şi conţinuturi corelate cu nevoile 
reale şi imediate ale grupului / individului; prin situaţii de învăţare adaptate la grupul 
ţintă; prin accentuarea, în comunicarea funcţională, a aspectelor concrete de utilizare a 
limbii şi a producerii de mesaje proprii; prin selecţia de texte-suport care permit 
realizarea de conexiuni situaționale cu viaţa cotidiană. Pentru reușita învățării s-a utilizat 
același text-suport, selectat dintr-un basm cult aparținând sciitorului canonic Ion 
Creangă, fragment generos din punct de vedere comunicațional și literar, care a permis 
ilustrarea întregii problematici selectate din programa pentru învățământul de tip „A 
doua şansă”, pentru a fi utilizate în vederea ameliorării rezultatelor învățării pentru 
educabilii programului. Am considerat că studiul aprofundat al unui singur text-suport, 
cu deschideri spre diverse sarcini de lucru, raportate la selecţia de competenţe 
specifice, concepte şi conţinuturi asociate, adaugă plus valoare în mod real, în situaţia 
în care în grupul de educabili există cazuistică nealfabetizată funcţional. Repetând şi 
consolidând se învăţă mai uşor, adăugând gradual informaţie şi exersând / dezvoltând – 
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cu țintă înspre ritmul de concentrare al educabilului– deprinderi specifice pentru 
disciplina de predare, se poate ajunge la sfârșitul pilotării auxiliarului la un rezultat 
pozitiv. O programă prea încărcată, coroborată aproape punctual cu cea din 
învăţământul de gimnazial şi liceal, nu conduce la dobândirea de competenţe reale. 

Scopul acestui Auxiliar este crearea premiselor reale pentru dobândirea de 
achiziţii la nivelul disciplinei limba și literatura română, prin activităţi de predare – 
învăţare – evaluare potrivite contextului instrucţional şi resurselor implicate în activitate 
(resurse de timp, materiale şi resurse umane). De aceea, considerăm că, în vederea 
optimizării demersului instructiv, studiul limbii şi literaturii române în cadrul programului 
„A doua şansă” trebuie să continue şi în anul IV, iar în programă trebuie să fie specificat 
clar faptul că profesorul poate adapta integral parcursul didactic (resursa informațională 
și conceptuală) la contextul de instruire și la nevoile grupului de educabili.  
 


