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I. TEME:
1. Informații și caracteristici personale (nume, adresă, vârstă, naționalitate, familie, studii,
activitate profesională, caracteristici fizice, caracter, pasiuni);
2. Vremea (zile, luni, ani, anotimpuri, caracteristici locale);
3. Educație și profesie (studii, materii, examene, servicii în educație, activitate
profesională, locul de muncă, profesii și sectoare de activitate);
4. Îmbrăcăminte (articole specifice anotimpurilor, accesorii, modă);
5. Locuința (tipuri de locuințe, părțile locuinței, mobilier, aparate casnice);
6. Mâncare și băutură (legume, fructe, carne, produse lactate, băuturi);
7. Cumpărături (locuri unde se fac cumpărăturile, situații particulare: a cumpăra alimente,
îmbrăcăminte, articole pentru casă, obiecte personale);
8. Sănătate (părțile corpului, boli, accidente, servicii medicale, servicii de urgență);
9. Activități zilnice, timpul liber, sporturi (program zilnic, interese, spectacole, lectură,
sporturi);
10. Vacanțe/mijloace de transport (orientare spațială, transport public și particular,
deplasare în localitate și în afara localității, călătorii în străinătate, vacanță, turism);
11. Ocazii speciale și sărbători (ziua de naștere, aniversări, sărbători naționale și religioase
specifice).
OBSERVAȚIE: Aceste teme vor viza receptarea și producerea mesajului scris și oral,
putând fi exemplificate prin diverse tipuri de texte.
II. ELEMENTE DE LINGVISTICĂ
1. Scriere și pronunțare: vocale și consoane, alternanțe vocalice și consonantice;
2. Lexic: formarea cuvintelor (derivarea cu sufixe și prefixe, compunerea, abrevierea);
probleme de semantică;
3. Morfologie:
a. substantivul: genul (natural/gramatical; masculin, feminin, neutru), numărul
(singular, plural; substantive defective), cazul (nominativ, acuzativ, genitiv, dativ,
vocativ);
b. articolul: nehotărât, hotărât, posesiv, demonstrativ;
c. adjectivul: cu 4 terminații, cu 3 terminații, cu 2 terminații, invariabile; gradele de
comparație;
d. pronumele: personal, reflexiv, de politețe, pronumele și adjectivul demonstrativ,
pronumele și adjectivul posesiv, pronumele și adjectivul nehotărât, pronumele și
adjectivul negativ, pronumele și adjectivul interogativ-relativ;
e. numeralul: cardinal, ordinal, colectiv, multiplicativ, distributiv, fracționar;
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f. verbul: moduri și timpuri: personale (indicativ: prezent, perfect compus, viitor,
forme populare; conjunctiv: prezent, perfect; condițional-optativ: prezent, perfect;
imperativ), nepersonale (infinitiv, gerunziu, participiu, supin); diateze (activă,
reflexivă, pasivă);
g. adverbul: de mod, de timp, de loc; gradele de comparație;
h. prepoziția: cu acuzativul, cu genitivul, cu dativul; locuțiuni prepoziționale;
i. conjuncția: conjuncții coordonatoare și subordonatoare; locuțiuni conjuncționale;
j. interjecția
4. Sintaxă:
a. propoziția simplă și propoziția dezvoltată;
b. coordonarea și subordonarea;
c. exprimarea locului, timpului și a modului;
d. exprimarea cauzei și a consecinței;
e. exprimarea scopului;
5. Pragmatică:
a. elemente de argumentare (însoțirea argumentelor de exemple, formularea unei
concluzii);
b. politețea ca fenomen social;
c. acte de vorbire (convenții sociale, informații, atitudini și sentimente, influențarea
celuilalt etc.).
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