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Probă scrisă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,
LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI
METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII
(ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)
Varianta 3
•
•

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

SUBIECTUL I
A. Limba română (15 puncte)

(30 de puncte)

Citiți cu atenție următorul text:
Uneori merg pe drum și tare mai vreau să găsesc ceva. Întotdeauna găsești dacă cauți.
Uneori doar un nasture foarte frumos, semn bun. Merg și merg până îmi apare ceva în cale. Am
găsit și un pieptene bărbătesc, pentru păr scurt. O mănușă, o agrafă și o biluță albastră. […] Și
Dan cu Marcel mai găsesc câte ceva, dar pe ei îi interesează mașinuțele, bicicletele și aduc tot
felul de rotițe sau bucăți de jucării.
Dar să pierd nu-mi place deloc! Nu vreau să pierd nimic niciodată. Aveam un fluturaș de
prins părul, am alergat pe drum și, când am ajuns acasă și mi-am amintit de el, nu-l mai aveam, îl
pierdusem. Am căutat pe toate drumurile, chiar și pe unde nu am mers, că poate l-a luat vântul,
dar nu era nicăieri. Sigur, l-a găsit cineva și s-a bucurat.
(Liliana Corobca, Kinderland)
Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul de
mai sus:
1. Transcrieți, din primul paragraf al textului dat, două cuvinte care conțin diftongi.
2 puncte
2. Menționați câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: uneori, a alerga. 4 puncte
3. Explicați rolul semnului exclamării din enunțul: Dar să pierd nu-mi place deloc!
3 puncte
4. Precizați valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în următoarea secvență: Aveam un
fluturaș de prins părul, am alergat pe drum și, când am ajuns acasă și mi-am amintit de el, nu-l
mai aveam, îl pierdusem.
4 puncte
5. Construiți un enunț în care substantivul comun drum să aibă funcția sintactică de subiect.
2 puncte
B. Literatura română și universală pentru copii (15 puncte)
Redactați un text de 1-2 pagini, în care să prezentați particularitățile unei fabule incluse în
programa de concurs.
În elaborarea textului, veți avea în vedere următoarele repere:
- definirea conceptului de fabulă;
- precizarea a două trăsături ale fabulei, existente în opera literară selectată;
- prezentarea detaliată a celor două trăsături, valorificând textul ales;
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere cu privire la mesajul fabulei selectate.
Notă: Pentru conținutul textului veți primi 10 puncte, iar pentru redactarea textului veți primi
5 puncte (organizarea ideilor în scris – 1 punct; utilizarea limbii literare – 1 punct; abilități de
analiză și de argumentare – 1 punct; ortografie, punctuație, așezare în pagină și lizibilitate – 1
punct; încadrare în limita de spațiu indicată – 1 punct).
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Metodica predării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (Învățământ preșcolar în limba
maghiară)
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SUBIECTUL al II-lea
Limba şi literatura maghiară maternă (30 de puncte)

(30 de puncte)

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldja meg a feladatokat!
Aromo nyúl. Ugrifüles, nagyeszű. Úgy is hívjuk: fékezhetetlen agyvelejű. Ő meg, tudod, kint
lakott a mezőn. Szabad foglalkozású nyúl volt. Káposztaszakértő. Egyszer hoz ám neki a postás
egy levelet. Azonnal jelenjék meg itt meg itt, ekkor és ekkor, mert köteles elvégezni a nyúlfutástanfolyamot. El is ment szegény. Egy nagy épületre ki volt írva, hogy Nyúlfutást Oktató
Főtanfolyam. Oda kellett mennie. Egy bizottság elé vezették. Kövér, pirospozsgás urak ültek a
bizottságban. Aromo éppen mondani akarta, hogy minek tanulja ő a nyúlfutást, amikor… de a
főkövér már rá is reccsent: „Na, fusson egy kört!” Aromo futott. „Rettenetes! – sopánkodtak a
bizottság tagjai. – Hogy dobálja a farát, micsoda rossz lábtartás, ezt a gyenge technikát!” Aromo
megint mondani akarta, hogy hiszen ő nyúl, de nem engedték szóhoz jutni. Heteken át
gyakoroltatták. Nyúlfutásra oktatták a kövérek. De igen elégedetlenek voltak vele. Ilyen rossz
tanulójuk még sose volt, ingatták a fejüket, és három hét múlva előhoztak egy teknősbékát. „Na,
mutasd meg neki!” – mondták, s a teknősbéka fél nap alatt végigcsoszogott a kerten. „Na, látod, ez
az! – mondták a kövérek Aromónak. – Ez az igazi nyúlfutás. Látod, milyen szépen ingatja a fejét,
milyen kecsesen rakja a lábát?! Igaz, a gyorsaságát még icipicit fejleszteni kell, de akkor is így fut
egy igazi nyúl.” Aromo igen mérges lett, azt se mondta fapapucs, csak zsupsz! átugrott a
kerítésen, és uzsgyi neki, vesd el magad! Isten veled, nyúlfutásra oktató tanfolyam! A kövérek
meg: „Utána, utána, hiszen még nem tud rendesen futni, fogják meg!” De mire kettőt léptek, Aromo
farkincája végét se látták. Nosza, vérebeket eresztettek utána. Így találkoztam Aromóval. Futott,
mint a nyúl, nyomában a vérebek.
(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő)
1. Képezzen egy-egy melléknevet a következő főnevekből!
nyúl, kert
2 pont
2. Alkosson egy-egy mondatot a levél szó két jelentésével!
2 pont
3. Bővítse az Egy bizottság elé vezették. mondatot kétféle határozóval!
2 pont
4. Írjon ki a szövegből egy példát a hagyományos írásmód alapelvére!
1 pont
5. Mutassa be a szöveg beszédhelyzetét!
5 pont
6. Mutassa be a népmonda műfaji sajátosságait körülbelül egy oldalnyi értekező szövegben!
Kijelentéseit példákkal támassza alá!
8 pont
7. Mutasson be egy népmondát a következő szempontok alapján:
• a népmonda cselekménye
• szereplők, jellemábrázolás!
10 pont
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A. Metodica predării activităților de limba română în grădinițele de copii cu predare în
limbile minorităților (15 puncte)
a) Definiți conceptul de metodă didactică – element component al strategiilor didactice. 3 puncte
b) Prezentați specificul metodelor didactice utilizate în educația timpurie, în cadrul unei activități de
lectură după imagini, ținând cont de următoarele repere:
- precizarea a două metode didactice utilizate în cadrul activității menționate în cerință; 4 puncte
- descrierea uneia dintre cele două metode didactice precizate.
8 puncte
B. Metodica predării activităţilor de limba și literatura maghiară maternă (15 puncte)
Írjon értekezést körülbelül 1 oldal terjedelemben Mesehallgatás az óvodában címmel
figyelembe véve a következő szempontokat:
• körülményeinek megteremtése
• módszerei, eljárásai, eszközei
• a tevékenység didaktikai mozzanatai!
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus
gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az
értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása.
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