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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura ucrainean ă matern ă, limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii, 
matematic ă, metodica pred ării acestora, pedagogie şcolar ă şi elemente de psihologie a 

educa ţiei (înv ăţători/ institutori/ profesori pentru înv ăţământul primar) 
 

Varianta 2 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Limba şi literatura ucrainean ă matern ă………………………………………………….16 puncte 
Прочитайте уважно нижчеподаний текст і виконайте вимоги: 
“ Ой діброво  - темний гаю! 
Тебе одягає 
Тричі на рік...  Багатого 
Собі батька маєш. 
Раз укриє тебе рясно 
Зеленим покровом –  
Аж сам собі дивується  
На свою діброву... 
Надивившись на доненьку 
Любу, молодую, 
Возьме її та огорне 
В ризу золотою 
І сповиє дорогою 
Білою габою –  
Та й спать ляже, втомившися 
Турбою такою.” 
(Тарас Шевченко, „Ой діброво – темний гаю!” ) 
 
Вимоги: 
 1.визначіть головну ідею твору; 
 2.визначіть до якого літературного жанру належить цей твір; 
 3.знайдіть та випишіть вирази за допомогою яких поет описує природу. 
 4.поділіть на склади перші  три (3) слoвa; 
 5.доберіть антоніми до таких слів: темний, одягає, молодую; 
 6.знайдіть споріднені слова від слова батько. 
 
B. Limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii…………………………………14 puncte 
 “Erau odată un moşneag şi-o babă; şi moşneagul avea o fată, şi baba iar o fată. Fata babei era 
slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum s-alintă cioara-
n laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului. Fata moşneagului însă era frumoasă, harnică, 
ascultătoare şi bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune şi frumoase. 
Dar această fată bună era horopsită şi de sora cea de scoarţă, şi de mama cea vitregă; noroc de la 
Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai ş-amar de pielea ei.  

Fata moşneagului la deal, fata moşneagului la vale; ea după găteje prin pădure, ea cu 
tăbuieţul în spate la moară, ea, în sfârşit, în toate părţile după treabă. Cat era ziulica de mare, nu-
şi mai strângea picioarele; dintr-o parte venea şi-n alta se ducea. Ş-apoi baba şi cu odorul de fiică-
sa tot cârtitoare şi nemulţumitoare erau. Pentru babă, fata moşneagului era piatră de moară în 
casă; iar fata ei-busuioc de pus la icoane.  
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Când se duceau amândouă fetele în sat la şezătoare seara, fata moşneagului nu se încurca, ci 
torcea câte-un ciur plin de fuse; iar fata babei îndruga şi ea câte-un fus; ş-apoi, când veneau 
amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârlaz şi zicea fetei 
moşneagului să-i dea ciurul cu fusele, ca să-l ţie până va sări şi ea. Atunci fata babei, vicleană cum 
era, lua ciurul şi fuga în casă la babă şi la moşneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar fata 
moşneagului spunea în urmă că acela este lucrul mâinilor sale; căci îndată o apucau de obraz 
baba şi cu fiică-sa şi trebuia numaidecât să rămâie pe-a lor. Când veneau duminica şi sărbătorile, 
fata babei era împopoţată şi netezită pe cap, de parc-o linseseră viţeii. Nu era joc, nu era clacă în 
sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moşneagului era oprită cu asprime de la toate aceste. 
Ş-apoi, când venea moşneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă meliţa; că fata 
lui nu ascultă, că-i uşernică, că-i leneşă, că-i soi rău... că-i laie, că-i bălaie; şi că s-o alunge de la 
casă; s-o trimită la slujbă unde ştie, că nu-i de chip s-o mai ţie; pentru că poate să înnărăvească şi 
pe fata ei.” 
(FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI - Autor: Ion Creanga) 
 
Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de 
mai sus:  
1.Realizaţi o scurtă caracterizare a personajului principal (cel puţin trei trăsături), precizând şi trei 
modalităţi de caracterizare utilizate; 
2. Indicaţi câte un sinonim pentru cuvintele: slută, robace; 
3. Despărţiţi în silabe cuvintele: moşneagul, nemulţumitoare, înnărăvească; 
4.Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în textul de mai sus (fata, frumoasă, venea)  
5. Elaborați câte un enunț cu cuvintele: se alinta, şezătoare. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.……………………………………………………………………………………………………15 puncte 
Джерела збагачення словника молодших школярів, з української мови. 
 
Б..…………………………………………………………………………………………………...15 puncte   
Розробка моделі одного дидактичного проекту з розвитку мовлення (на вибір).  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Redactați un eseu de 1-2 pagini referitor la clasa de elevi ca grup social. În prezentare veţi avea în 
vedere următoarele repere: 
- precizarea semnificației conceptului de grup social; 
- menţionarea a două particularităţi ale grupului de copii şi a două particularităţi ale grupului de 

elevi ca grup social educaţional; 
- prezentarea unei particularităţi a grupului de elevi ca grup social educaţional; 
- explicarea importanţei valenţelor educative ale climatului psihosocial în clasa de elevi. 
Notă: Se punctează utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), organizarea 
prezentării – introducere, cuprins, concluzie (3 puncte), precum şi încadrarea eseului în limita de 
spaţiu precizată (1 punct). 
 


