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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura rromani matern ă, Limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii, 
Metodica pred ării acestora, Pedagogie pre şcolar ă și elemente de psihologie a educa ției 

(Educatoare/Institutori/Profesori pentru înv ăţământul pre şcolar)  
 

Varianta 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Subiectul al III-lea poate fi tratat fie în limba r omână, fie în limba matern ă. 

 
SUBIECTUL I            (30 de puncte) 

A. 15 puncte 
 

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanes θe so mangel pes an θ-e pućhimata 
dine maj tele! 

 
 
 „I Sòmna sas but lośali kana dǎs agor, laćhes, k-ël savorre ekzàmenurǎ vaś te resel 
śkolutni mediatòra. Aberś, avilǎs laθe jekh siklǎrno thaj phendǎs laqe: 
 - Dikh, anθ-i amari śkòla si amen maj but pharimata. Le siklǒvne na aven varekana orenθe, 
khere na prè siklǒn, thaj nić le daden na dikhas butvar te aven k-i śkòla. Tu san siklǎrdi, si tut 
licèvo thaj te kames śaj te aźutisares amen. Mangas tuqe te keres butǐ sar śkolutni mediatòra. 
 - Sar te na? - dǎs amboldipen i Sòmna. 
 Anθ-e pesqo gavorro si maj but rroma sar gaзe. Kadja si vi śkolaθe. Maj but sar dopaś 
anθar le siklǒvne si ćhavorre. I Sòmna зanel savorren. Vi rromen vi gaзen. 
 Ćaćes ke, milajesθe, but rroma traden anθ-aver thana te keren butǐ. So te keren? O gav si 
durǎrdo forosθar, khere na-i len kaj te keren butǐ. Le ćhavorre, vi te aćhen khere e phurença, 
naśen butvar anθ-o veś te kiden xuxurra vaj paněsθe te astaren maćhen. I Sòmna phendǎs lenqe 
thaj bićhaldǎs len k-i śkòla, tha’ palal jekh děs, duj, palem dikhelas len ka-o pani./.../” 

(E ćhajaqi kris – palal o Źupter Borkoj) 
 

1. Sikaven savo ćhand/ fălo le xramosaripnasqo si kadava xramosaripen? So d-aśti te 
phenen maj but?                   3 pùnktur ă 

2. Arakhen anθ-o dino tèksto trin зuvlikane substantìvurǎ!             3 pùnktur ă 
3. Nakhaven i sintàgma o lolo gad anθar le savorre 8 kèzură, nùmaj ka-o jekhipen! 

                             6 pùnktur ă 
4. Nakhaven i kernavni/ o vèrbo kamel ka-o nakhlo vaxt e indikativone modosqo!  

                               3 pùnktur ă 
 
 

B. 15 puncte 
 
Eu am numai trei picioare, 
Și de-abia mă mișc: țop, țop, 
Râd când mă-ntâlnesc copiii, 
Și mă cheamă ”cuciu șchiop". 
 
Frații mei ceilalți se joacă 
Cu copiii toți, dar eu 
Nu pot alerga ca dânșii, 
Că sunt șchiop și cad mereu! 

Și stau singur toată ziua 
Și plâng mult când mă gândesc 
Că tot șchiop voi fi de-acuma 
Și tot trist am să trăiesc. 
 
Și când mă gândesc ce bine 
M-aș juca și eu acum, 
Și-aș lătra și eu din poartă 
La copiii de pe drum!... 
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Cât sunt de frumoși copiii 
Cei cuminți, și cât de mult 
Mi-ar plăcea să stau cu dânșii, 
Să mă joc și să-i ascult! 
 

Dar copiii răi la suflet 
Sunt urâți, precum e-acel 
Care m-a șchiopat pe mine, 
Și nu-i pot iubi defel... 
 
M-a lovit din răutate 
Cu o piatră în picior, 
Și-am zăcut, și-am plâns atâta, 
De credeam că am să mor... 

 
Acum vine și-mi dă zahăr 
Și ar vrea să fie bun, 
Și-aș putea să-l mușc odată 
De picior, să mă răzbun, 
 
Dar îl las așa, să vadă 
Răul, că un biet cățel 
Are inima mai bună 
Decât a avut-o el. 
 
(Elena Farago, Cățelușul șchiop) 

 
1. Prezentaţi deznodământul textului dat.        6 puncte 
2. Precizaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în textul dat.    6 puncte  
3. Stabiliţi câte un sinonim pentru cuvintele: numai, râd, inima.     3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                 (30 puncte) 
 
A                  15 puncte 
Sikaven save si e didaktikane metòde save labǎren len anθ-i barǒrri/ xurdelin!   
                  15 pùnktur ă 
B                 15 puncte 
1. Scrieți cinci dintre condițiile /calitățile pe care trebuie să le îndeplinească întrebările utilizate în 
activitatea de convorbire.                                                                                                    10 puncte  
2. Numiți cinci dintre etapele jocului didactic.                                                                      5 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Realizaţi un eseu de maximum o pagină, în care să prezentaţi conceptul de proiectare 
pedagogică a activităţilor formativ-educative din grădiniţă. 
 
În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele aspecte: 

- prezentarea conceptului de proiectare pedagogică, din perspectiva funcțiilor pe care 
aceasta le are în organizarea activităţilor formativ-educative din grădiniţă; 

- exprimarea unui punct de vedere propriu, argumentat, cu privire la importanţa proiectării 
pedagogice a activităţilor formativ-educative din grădiniţă. 

 

Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru con ţinutul  eseului veţi 
primi 10 puncte  (câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă/reper), iar pentru redactarea  eseului veţi primi 
5 puncte  (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 puncte; 
încadrare în limita de spaţiu indicată – 1 punct). 
 
2. Prezentaţi, în maximum o pagină, importanța educației, ca factor determinant al dezvoltării 
psihoindividuale a copilului, având în vedere următoarele aspecte: 

- definirea conceptului de educație; 
- prezentarea importanței educației, ca factor determinant al dezvoltării psihoindividuale a 

copilului în grădiniță. 
 

Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul textului este la alegere. Pentru con ţinutul  eseului 
veţi primi 10 puncte , iar pentru redactarea  textului veţi primi 5 puncte  (organizarea ideilor în scris 
– 2 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 puncte; încadrare în limita de spaţiu indicată – 
1 punct). 


