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CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

I. Literatură-receptarea, înţelegerea şi interpretarea textelor literare 

Proza scurta (basmul cult, nuvela) şi romanul-particularităţi ale construcţiei subiectului în 
textele narative;  particularităţi ale compoziţiei în textele narative (incipit, final, episoade / 
secvenţe narative, tehnici narative); construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare a 
personajului; tipuri de personaje; instanţele comunicării în textul narativ; tipuri de perspectivă 
narativă; specii epice: basm cult, nuvelă, roman;  registre stilistice. 

Poezia -titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă (motiv poetic, 
laitmotiv);  figuri semantice (tropi); elemente de prozodie; instanţele comunicării în textul poetic. 

Textul dramatic- particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic; particularităţi ale 
compoziţiei textului dramatic; modalităţi de caracterizare a personajelor; registre stilistice, 
limbajul personajelor, notaţiile autorului. 

II. Limbă şi comunicare 

Niveluri de constituire a mesajului în comunicarea scrisă:  

• ortografic şi de punctuaţie- rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor 
scrise;   

• morfosintactic - folosirea corectă a formelor flexionare (forme flexionare ale verbului, adjective 
fără grade de comparaţie, numerale etc.); - utilizarea corectă a elementelor de relaţie (prepoziţii, 
conjuncţii, pronume relative etc.);  



• lexico-semantic - utilizarea corectă şi adecvată a sensurilor pe care le au cuvintele în context; - 
utilizarea variantelor lexicale literare; - utilizarea corectă a unităţilor frazeologice; - etimologia 
populară, hipercorectitudinea; - sens denotativ, sensuri conotative;  

• stilistico-textual - stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare; - limbaj standard, 
limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon; - 
stil direct şi stil indirect, stil indirect liber; - calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, 
proprietate, precizie, puritate, corectitudine, variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, 
eufonie; - tipuri de frazare în funcţie de tipul de text (concizie, prolixitate). 

Niveluri ale receptării diverselor tipuri de mesaje:  

• ortografic şi de punctuaţie - rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor 
scrise;  

• lexico-semantic - înţelegerea sensului cuvintelor în context; - câmpurile semantice şi rolul 
acestora în interpretarea mesajelor scrise;  

• stilistico-textual - rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice; - rolul elementelor arhaice şi 
regionale în receptarea mesajelor; - receptarea în funcţie de tipurile de texte (ficţionale şi 
nonficţionale); - receptarea în raport cu genurile şi speciile literare în care se încadrează textele 
respective; - interpretarea semnificaţiilor textelor studiate; - tipuri de texte şi structura acestora: 
textul narativ, textul poetic, textul dramatic; diverse texte de tip funcţional; textul argumentativ 
(identificarea structurilor argumentative în vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului; 
compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii - tehnici de 
argumentare; structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare; logica şi coerenţa 
textului). 

 


