Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului E
-

nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea
de bacalaureat, în anul

20 - 2021

PROGRAMA
pentru
EVALUAREA

-a
DISCIPLINA

clasele a V-a a VIII-a,
clasei a VIII-a

3393/28.02.2017. Variantele de subiecte pentru
-2021

re.
limbii române (DOOM 2),

-se constant
ul explicativ al limbii române

.

1. Receptarea textului scris de diverse tipuri
1.1.

secundare din texte continue/discontinue/multimodale
1.2.
-unul sau mai multe texte continue/discontinue/
multimodale
1.3.
-unul sau mai multe texte continue/
discontinue/multimodale, pentru exprimarea unui punct de vedere personal
1.4.
-unul sau mai multe texte
continue/discontinue/multimodale
1.5.

-

1.6.

1.7. Identificarea corectitudinii grafice, lexico-semantice, morfo-

continue/discontinue/multimodale
1.8. Distingerea sensului unor cuvinte/sintagme, prin raportare la tema textului citit sau la context
1.9.

comunicare
2. Redactarea textului scris de diverse tipuri
2.1.

comunicare
2.2. Redactarea un
2.3.
2.4. Compararea
2.5.

-semantice cu structurile morfo-sintactice ale limbii române, în elaborarea
de texte narative, descriptive, explicative
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2.6.
2.7.

3.

sociale diverse
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Teme
meu familiar
diverse culturi

-

-

- final; discursul nar

;

Cuvinte-

metafora;
;
Textul explicativ;
Textul continuu, discontinuu, multimodal;

Redactare
Etapele scrierii: generarea ideilor, planificarea, scrierea; revizia, redactarea ciornei pe baza planului,
încadrarea în subiect; rescrierea textului pentru a-

povestirea; rezumatul;

a
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Nivel sintactico-morfologic
aplicativ: organizarea structuralre de
cereri);
exprimarea
sentimentelor;
Textul: coeziunea
comunicativ;
verbul: modul indicativ (timpurile prezent, imperfect, perfect

-optativ,
aplicativ: alte forme de exprimare a
timpului trecut (indicativ

-mult-ca-perfect);
substantivul
e: subiect, nume predicativ, atribut substantival,
elor

Exprimarea persoanei
pronumele reflexiv; exprimarea posesiei
pronumele interogativ;
pronumele relativ;
; cazurile pronumelui; p
, nume predicativ cu
pronominal, complement direct, complement indirect; complement
;
numeralul; numeralul cardinal, numeralul ordinal;
determinat; topica adjectivului
predicativ cu verbul
atributul; articularea, articolul demonstrativ,
forme ale superlativului;
; aplicativ: exprimarea afirma
adverbul relativ;
;
Nivelul semantico-lexical
Vocabularul limbii române; cuvântul
figurat; sinonime; antonime; omonime; polisemie; câmpul lexicoaplicativ:
Nivelul fonetic
a cuvintelor în silabe;

.
; accentul;

Elemente de interculturalitate
Cartea
u
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