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I. STATUTUL DISCIPLINEI 
 

Limba şi literatura italiană maternă are, în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie pentru elevii care au urmat cursurile gimnaziale în 
limba maternă. 
 

Prezenta programă vizează evaluarea competențelor elevilor de receptare a mesajului 
scris, din texte literare, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă şi adecvată 
a limbii italiene materne în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu 
scopuri diverse. Deoarece competențele de evaluat sunt ansambluri de cunoștințe, deprinderi şi 
atitudini formate în clasele a V-a - a VIII-a, subiectele din cadrul Evaluării Naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a vor evalua atât competențele specifice, cât și conținuturile asociate 
acestora, conform programei școlare aprobate prin ordinul cu nr. 3393/28.02.2017. 
 

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura 
italiană maternă are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcțională şi 
aplicativă a elementelor de construcție a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora 
în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. 
Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de motivare, de diferențiere) 
şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcție) şi de 
evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situațiile care impun o asemenea 
abordare. Prin sarcinile de lucru se urmărește atât înțelegerea unui text literar dat (identificarea 
unor trăsături ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum şi 
redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar (rezumat, 
caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, exprimarea unui punct de 
vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în 
vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (motivarea 
apartenenței la o specie literară).  
 
II. COMPETENȚE DE EVALUAT  
 

Tabelul de mai jos cuprinde atât competențele generale care vizează receptarea şi 
redactarea mesajelor scrise din programa școlara, cât și detalierile lor în competențele specifice 
şi conținuturile asociate urmărite în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 
la limba și literatura italiană maternă. 
 

1. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse  
 

Competenţe specifice  Conţinuturi asociate  
1.1  dovedirea înţelegerii 

unui text literar sau 
nonliterar, pornind de la 
cerinţe date  

- idei principale, idei secundare; ordinea logică şi cronologică a 
ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;  

- moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog, monolog);  
- subiectul operei literare;  
- procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de 

stil: personificarea, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, 
antiteză);  

- sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context 
dat;  

- trăsăturile specifice genului epic şi liric, în opere literare 
studiate sau în texte la prima vedere;  

- trăsături ale speciilor literare: mitul, fabula;  
- texte literare (aparţinând diverselor genuri şi specii studiate); 

texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă, 
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anunţul, ştirea);  
- reperarea unor informaţii esenţiale dintr-un text; 
- completarea unui text lacunar; 
- recunoaşterea secvenţelor narative şi dialogate dintr-un text; 
- recunoaşterea de cuvinte şi expresii noi în text; 
- utilizarea unui lexic diversificat recurgând la categoriile 

semantice studiate. 
1.2  sesizarea corectitudinii 

şi a valorii expresive a 
categoriilor 
morfosintactice, a 
mijloacelor de 
îmbogăţire a 
vocabularului şi a 
categoriilor semantice 
studiate, a ortografiei şi 
punctuaţiei  

Comunicarea scrisă 
Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: 
introducerea, cuprinsul, încheierea. Organizarea unui text propriu 
(rezumat, caracterizare de personaj). 
Ortografia şi punctuaţia. Scrierea corectă a cuvintelor. Consoanele 
duble, diftongii, triftongii, apostroful, trunchierea.  
Contexte de realizare:  
a) Scrierea funcţională: scrisoarea, invitaţia. Fişa de lectură. 

Completarea unor formulare tipizate. Conspectul. 
b) Scrierea imaginativă: compuneri libere de mici dimensiuni.  
c) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Povestirea scrisă a 

unor fragmente din text. Comentarea unor secvenţe. 
Semnificaţia titlului. Personajul literar. Rezumatul unui text 
ştiinţific. 

 
Fonetică şi ortografie:  
Aspecte fonetice specifice limbii italiene: pronunţarea vocalelor, a 
consoanelor (consoanele s şi z; consoanele duble), grupurile gli, 
gn, sce, sci, ce, ci, ge, gi, ghe, ghi, diftongii şi triftongii, eliziunea şi 
apostroful. 
 
Lexic:  
Mijloace de îmbogăţire a lexicului: derivarea cu sufixe şi prefixe; 
familii de cuvinte; expresii idiomatice; cuvinte compuse;  
Sinonime, antonime, cuvinte polisemantice; 
Sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor. 
 
Gramatică: 

1. Articolul: hotărât, nehotărât şi partitiv; folosirea articolului cu 
numele proprii de persoane. Folosirea articolului cu numele 
proprii geografice. 

2. Substantivul: formarea femininului; formarea pluralului; 
substantive defective; substantive cu două forme de plural; 
substantive colective; substantive invariabile; substantive 
defective de singular/plural; substantive compuse. 

3. Adjectivul: formarea femininului adjectivelor calificative; poziţia 
adjectivului calificativ; adjectivul demonstrativ; adjectivul 
posesiv şi omiterea articolului in cazul posesivelor care însoţesc 
substantive indicând înrudirea; adjectivul nehotărât; gradele de 
comparaţie - forme sintetice (cele ma frecvente: buono, cattivo, 
grande, piccolo, alto, basso) 

4. Numeralul: cardinal (de la 1000 la 100.000); ordinal (formarea); 
folosirea numeralului ordinal; distributiv; colectiv; multiplicativ. 

5. Pronumele personal în acuzativ cu şi fără prepoziţie; pronumele 
personal in dativ cu şi fără prepoziţie; pronumele relativ  che, 
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chi, cui, il/la quale, i/le quali; locul pronumelor complemente in 
grupurile verbale, propoziţia asertivă si imperativă. 

6. Verbul: indicativul prezent al verbelor regulate şi neregulate; 
perfectul compus al verbelor regulate şi neregulate; imperfectul 
verbelor regulate şi neregulate; perfectul simplu al verbelor 
regulate si neregulate (cele mai frecvente);  viitorul simplu şi 
viitorul anterior; condiţionalul prezent şi trecut; folosirea 
condiţionalului; imperativul (tu, noi, voi); folosirea imperativului 
cu pronumele de politeţe; conjunctivul prezent si trecut; 
concordanţa timpurilor la modul indicativ; verbele frazeologice 
(cominciare, iniziare, finire, smettere). 

7. Adverbul: formarea adverbelor din adjective cu sufixul ”–mente”; 
adverbele de loc şi de timp (cele mai frecvent utilizate); adverbe 
de îndoială; adverbe de mod; adverbe interogative; adverbe de 
evaluare; locuţiuni adverbiale (cele mai frecvente). 

8. Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare; conjunctiile 
subordonatoare: se, perché, affinché, cosicché, benché, 
nonostante, nel caso che; locuţiuni conjuncţionale (cele mai 
frecvente) 

9. Prepoziţia: folosirea celor mai uzuale prepoziţii – di, a, da, in, 
su, per, con, tra, fra; prepoziţii articulate;  locuţiuni 
prepoziţionale (cele mai frecvente). 

10. Interjecţia: interjecţii proprii – ah, eh, ih,oh, ahi, beh, uffa, 
ahime; interjecţii improprii – bravo, coraggio, avanti, via, su, 
forza, guai, peccato; locuţiuni – santo cielo, poveri noi, miseri 
noi etc. 

1.3  identificarea valorilor 
etice şi culturale într-un 
text, cu exprimarea 
impresiilor şi 
preferinţelor  

- elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi 
exprimarea propriei atitudini faţă de acestea. 
 

 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii italiene în producerea de mesaje scrise, în 

diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse  
 

Competenţe specifice  Conţinuturi asociate  
2.1  redactarea diverselor 

texte, cu scopuri şi 
destinaţii diverse, 
adaptându-le la situaţia de 
comunicare concretă  

- redactarea în scris de texte funcţionale simple: paragrafe pe 
subiecte din viaţa cotidiană, mesaje, scrisori personale; 

- redactarea de mesaje scurte pe o anumită temă, urmărind un 
plan dat: pagină de jurnal personal, povestire, descriere; 

- realizarea de texte de mică întindere, ţinând seama de părţile 
componente ale unei compuneri, respectând categoriile 
semantice şi regulile gramaticale studiante, folosind corect 
semnele ortografice şi de punctuaţie; 

- redarea în scris a unor informaţii receptate prin lectură; 
- cartea – obiect cultural: teoria literară, destinatarul mesajului, 

structura textului narativ; 
- descrierea obiectivă şi subiectivă, dialogul, personajul 

(caracterizarea sumară – portret fizic şi portret moral); 
- structura prozodică (rimă, ritm, vers, strofă, vers liber); 
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- figurile de stil: personificarea, comparaţia, enumerarea, 
repetiţia, epitetul, antiteza, metafora; 

- sensul de bază, sensul auxiliar; sensul figurat; 
- genuri şi specii (genurile epic, liric şi dramatic); 
- textul: texte literare aparţinând diverselor genuri şi specii şi 

textul nonliterar utilitar; 
- redactare de mesaje, instrucţiuni; 
- completare de texte lacunare, rebus; 
- redactare de scrisori în registru familiar; 
- construirea unor scurte povestiri; 
- folosirea sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor; 
- diferenţierea semnificaţiei sinonimelor în contexte diferite; 
- folosirea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile; 
- folosirea corectă a formelor verbale în raport cu cronologia 

faptelor relatate; 
- folosirea conectorilor adecvaţi; 
- folosirea unor construcţii verbale specifice pentru a spori 

expresivitatea comunicării; 
- rezumare, substituire, transformare, alegere multiplă; 
- identificarea structurii textului narativ; 
- sesizarea schimbării semnificaţiei unor cuvinte în funcţie de 

context; 
- stabilirea relaţiilor de sinonimie, antonimie şi polisemie într-un 

text dat; 
- identificarea secvenţelor într-un text narativ; 
- structurarea unui text în secvenţe distincte în funcţie de tipul 

acestuia (rezumat, caracterizare de personaj, scrisoare etc.). 
2.2  
 
 
 
 
 
 

utilizarea în redactarea 
unui text propriu a 
cunoştinţelor de lexic şi de 
morfosintaxă, folosind 
adecvat semnele 
ortografice şi de punctuaţie  

- elemente de lexic studiate în clasele a V-a – a VIII-a; mijloace 
de îmbogăţire a lexicului; 

- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei 
şi al frazei; 

- aplicarea adecvată a cunoştinţelor de morfologie în exprimarea 
scrisă corectă: articolul, substantivul, adjectivul, numeralul, 
pronumele, verbul, adverbul, conjuncţia, prepoziţia, interjecţia. 

 

Teme recomandate:  

- Universul personal: gusturi şi preferinţe, activităţi şcolare şi în afara şcolii, familia, prietenia, 
sentimente şi emoţii, sănătatea, jocul, timpul liber, vacanţa; 

- Universul adolescenţei: stiluri de viaţă; 
- Mediul înconjurător: viaţa la ţară şi oraş, natura (plante, animale, locuri şi peisaje), ecologie; 
- Progres şi schimbare: obiecte şi ustensile domestice, ocupaţii şi profesiuni, invenţii şi 

descoperiri; 
- Relaţii interpersonale: relaţii între tineri, corespondenţă şi schimburi între şcoli, călătorii; 
- Oameni şi locuri: aspecte ale vieţii citadine, obiective turistice şi culturale, personalităţi 

importante; 
- Obiceiuri şi tradiţii: mâncăruri specifice sărbătorilor tradiţionale, activităţi specifice 

sărbătorilor tradiţionale (reluare şi îmbogăţire);  
- Incursiuni în lumea artei: personaje îndrăgite din cărţi şi filme; 
- Universul cultural italian: trecut şi prezent; 
- Societatea informaţională şi mijloace de comunicare moderne: comunicarea nonverbală, 

publicitate şi anunţuri în presă, radioul şi televiziunea, internetul; 
- Umorismul.  
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