
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării limbii și literaturii române pentru 
minorități, limba și literatura cehă maternă și metodica predării limbii și literaturii cehe materne (învățământ primar în limba 
cehă)  Varianta 3 

Pagina 1 din 3 

CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
29 iulie 2020 

 
Probă scris ă 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN Ă ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII 
LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE PENTRU MINORITĂȚI, LIMBA ȘI LITERATURA CEHĂ 

MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII CEHE MATERNE 
 (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA CEH Ă) 

 
Varianta 3 

 
• 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 român ă (15 puncte)  
 
Citiți cu atenție următorul text: 
 

Niculăiță se duce grăbit într-acolo, își face loc printre copii și, ajuns lângă negustor, îl atinge 
de braț și-l întreabă: 

‒ Cum era punga dumitale? 
‒ Un portofel de piele neagră, zgâriat într-un colț, portofel de-alea care se îndoiește așa, cu 

două buzunare... 
Niculăiță zice cu simplitate: 
‒ L-am găsit eu adineauri lângă crucea Căminarului și l-am dus la domnul șef de jandarmi. 
Negustorul pare nebun de bucurie, nu știe ce să mai zică. Și pe când femeile se crucesc de 

mirare, pleacă cu flăcăul spre reședința jandarmeriei, cu droaia de copii după dânșii. 
(I. A. Brătescu- Voinești, Niculăiță Minciună) 

 
Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat: 
1. Construiți un enunț cu sinonimul verbului zice.         2 puncte  
2. Scrieți, din textul dat, două cuvinte care conțin diftongi.        4 puncte  
3. Precizați valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în text: Niculăiță, 

dumitale, pleacă.             6 puncte  
4. Transcrieți, din textul dat, prima propoziție principală.        2 puncte  
5. Explicați rolul semnului întrebării în enunțul: ‒ Cum era punga dumitale?     1 punct  
 
B. Literatura român ă și universal ă pentru copii (15 puncte)  
 

Redactați un text de 1-2 pagini, în care să prezentați tema  uneia dintre creațiile aparținând 
genului liric, incluse în programa de concurs. 
În elaborarea textului, veți avea în vedere următoarele repere: 

- precizarea a două trăsături ale genului liric, existente într-una dintre creațiile incluse în 
programa de concurs; 

- menționarea temei  poeziei alese; 
- numirea a două elemente de structură ale discursului poetic, semnificative pentru tema 

operei literare selectate; 
- ilustrarea celor două elemente de structură numite, prin valorificarea poeziei alese; 
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere cu privire la modul de reflectare a temei în 

poezia la care ați făcut referire. 
 

Notă: Pentru con ținutul textului veți primi 10 puncte , iar pentru redactarea textului veți primi 
5 puncte  (organizarea ideilor în scris; utilizarea limbii literare – 1punct; abilități de analiză și de 
argumentare – 1 punct; ortografie și punctuație – 1 punct; așezare în pagină și lizibilitate – 1 punct; 
încadrare în limita de spațiu indicată – 1 punct). 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Limba și literatura ceh ă matern ă (30 de puncte) 
 

Pozorně si přečtěte text a na zkušební list napište odpovědi na každý požadavek týkající se 
daného textu. 
 

„Ať si byl ošizen, nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla; abys 
však neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti odtud vzíti, co tobě nejmilejšího.“ 

„Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu, a když jinak býti nemůže, poslechnu. Dovol, abych ještě 
naposled s tebou povečeřela, a to tak vesele, jako by se nebylo pranic mezi námi událo.“ 

Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. 
Když byly jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodách. Paní připíjela 

panu manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu zpitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu 
nalitou sklenici vína podal. 

„Milý muži! Tu sklenici vína vypij na moje zdraví a na rozloučenou. Jak to učiníš, půjdu 
domů.“ 

Pan manžel vzal víno a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino; ale již ledva jazykem 
vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, 
potom ho vzali i s postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vida pozdě v noci podivný 
průvod k chalupě přicházet. Teprv když mu dcera všecko vysvětlila, byl spokojen. 

Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil. Kouká, mne si oči, a nemůže se 
vzpamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní v sprosté, ale čisté selské sukni, s 
černým čepcem na hlavě. „Ty jsi tu ještě?“ ptá se jí. 

„Nu, proč bych nebyla? Vždyť jsem doma.“ 
„A co já tu dělám?“ 
„Což jsi mně nedovolil, abych si vzala s sebou, co mi je nejmilejšího? Tys mi nejmilejší, tedy 

jsem si vzala tebe.“ 
Pan prokurátor se dal do smíchu, řka: „Budiž ti odpuštěno! Vidim však patrně, že jsi nade 

mne chytřejší, protož budeš také od dnešního dne ty soudit, a ne já." 
Paní prokurátorova byla tomu ráda a od toho dne soudila ona, a bylo všude dobře. 

Chytrá horákyně – Božena Němcová 
 

A. 
1. Napište v rozsahu deseti vět obsah celé povídky.           6 bodů 
2. Popište vlastnosti hlavní postavy této povídky.            4 body  
3. Vysvětlete název povídky, z které pochází daný úryvek.           4 body  
 
B. 
1. K následujícím slovům napište slova opačného významu: trochu, vysoko, čisté, chytrá.   4 body  
2. Najděte kořen, předponu a příponu ve slovu připíjela.           3 body  
3. Napište, k jakému slovnímu druhu patří podtržená slova v textu.         6 bodů 
4. Najděte v textu tři slovesa, jedno v minulém čase, jedno v přítomném čase a jedno v budoucím 
čase.                 3 body  

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
A. Metodica pred ării limbii și literaturii române pentru minorit ăți (15 puncte) 
 
Următoarea secvenţă face parte din Programa școlară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba cehă - clasa a III-a (OMEN nr. 5003/2014): 
 

Competen țe specifice Exemple de activit ăți de înv ățare 

2.4. Participarea la interacțiune pentru 
găsirea de soluții la probleme 

- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în 
școală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic 

- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, 
o expoziție cu afișe realizate în urma lecturilor) 
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Conţinuturi: 
Domenii de con ţinut  Clasa a III-a 
Func ţii ale limbii (acte de 
vorbire)  

- descrierea (de obiecte, ființe din universul imediat) 
- relatarea unei acțiuni/întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, 

citite) 
- oferirea de informații (referitoare la universul apropiat) 
- cererea de informații (referitoare la universul apropiat) 
- cererea simplă familiară, cerere politicoasă 
- prezentarea (de persoane, de cărți, a unor activități) 
- inițierea unui schimb verbal 

 
1. Prezentați valențele formative ale utilizării activității pe grupe, ca formă de organizare a activității 
de învățare în limba română, în formarea/dezvoltarea competenței specifice din secvența dată, în 
cadrul unei activități instructiv-educative, astfel: 
a) Descrieți modul de integrare a activității pe grupe pentru secvența dată.     5 puncte  
b) Precizați două mijloace de învățământ, specificând totodată rolul acestora în formarea / 

dezvoltarea competenței specifice din secvența dată.        4 puncte  
 
2. Prezentați următoarele componente ale programelor școlare: competențe specifice și conținuturi. 

6 puncte  
 
B. Metodica pred ării limbii și literaturii cehe materne (15 puncte) 
 
1. Vysvětlete význam používání učebních pomůcek a didaktické techniky při vyučovacích hodinách 
českého jazyka a literatury, jako mateřský jazyk na prvním stupni základní školy. Dejte 
konkrétní příklady.                8 bodů 

2. Podle vlastního výběru, napište průběh libovolné lekce. Mějte na mysli všechny momenty 
činnosti a vhodnou integraci vzdělávacích cílů.            7 bodů 


