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CLASA A X-A (CURRICULUM DIFERENȚIAT DE TIP B – PROFIL UMANIST) 

 

COMPETENȚE ȘI CONȚINUTURI 

 

Competențe Conținuturi 

Receptarea adecvată a 

sensului/sensurilor unui mesaj 

transmis prin diferite tipuri de texte 

orale sau scrise. 

- calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, 

proprietate, concizie, precizie, puritate, corectitudine, 

variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie. 

 

Redactarea unor compoziţii despre 

textele studiate şi alcătuirea unor 

texte funcţionale. 

 

- redactarea unor compuneri de tip sinteză, paralelă; 

- tipuri de frazare în funcţie de tipul de text (concizie, 

prolixitate, organizarea discursului prin parataxă sau prin 

hipotaxă etc.). 

 

Utilizarea, în exprimarea proprie, a 

normelor ortografice, ortoepice, de 

punctuaţie, morfosintactice şi 

folosirea adecvată a unităţilor 

lexico-semantice, compatibile cu 

situaţia de comunicare 

Folosirea adecvată a neologismelor în context. 

Analiza principalelor componente 

de structură, de compoziţie şi de 

limbaj specifice textului narativ   

Povestirea (formula narativă: povestirea în ramă) 

Noțiuni de analiză a textului epic aplicate speciei epice 

precizate (povestirea/povestirea în ramă): 

- particularităţi ale construcţiei subiectului în povestirea în 

ramă;   

- particularităţi ale compoziţiei (incipit, final, episoade 

/secvenţe narative, tehnici narative);   

- construcţia personajelor;   

- modalităţi de caracterizare a personajului;  

- tipuri de personaje;  

- instanţele comunicării în textul narativ;  

- tipuri de perspectivă narativă; 

- specii epice (trăsături definitorii): povestirea, povestirea în 

ramă; 

- registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului;  

- stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber. 



Identificarea şi analiza 

principalelor componente de 

structură şi de limbaj specifice 

textului dramatic 

Drama 

Noțiuni de analiză a textului dramatic aplicate speciei 

precizate (drama): 

- particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic;   

- particularităţi ale compoziţiei textului dramatic;  

- modalităţi de caracterizare a personajelor;  

- registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului;  

- specii dramatice (trăsături definitorii): drama. 

Identificarea şi analiza elementelor 

de compoziţie şi de limbaj în textul 

poetic 

Lirism obiectiv şi lirism subiectiv 

Elemente de analiză a textului liric aplicabile speciilor poetice 

caracterizate prin oricare dintre cele două tipuri de lirism: 

- titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie,  

- elemente de recurenţă (motiv poetic, laitmotiv);  

- figuri semantice (tropi);  

- elemente de prozodie; 

- poezie epică, poezie lirică instanţele comunicării în textul 

poetic. 

Compararea unor argumente 

diferite pentru formularea 

judecăţilor proprii. 

- momente ale evoluţiei criticii literare în cultura română. 

 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

 

Orice manual de limba și literatura română avizat de M.E.: 

- Limba şi literatura română a X-a Marin Iancu, Ion Balu, Rodica Lazarescu Corint

 3787/ 2005 MECS 

- Limba şi literatura română a X-a N. Constantinescu, A.Ghe.Olteanu, V. Teodorescu

 EDP 3787/ 2005 MECS 

- Limba şi literatura română a X-a Adrian Costache, Adrian Săvoiu, Florin Ioniţă, M.N. 

Lascăr Grup Editorial Art 3787/ 2005 MECS 

- Limba şi literatura română a X-a Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, 

Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu Humanitas Educational 3787/ 2005 MECS 

- Limba şi literatura română a X-a Ana Teodorescu, Eugeniu Sorin Teodorescu

 Niculescu ABC 3787/ 2005 MECS 

- Limba şi literatura română a X-a Nicolae Manolescu(coord.), Matei Cerkez, George 

Ardeleanu, Dumitriţa Stoica, Ioana Triculescu Sigma 3787/ 2005 MECS 

 

Povestirea: 

- Mihail Sadoveanu, „Hanu Ancuței”, 

- Vasile Voiculescu, „În mijlocul lupilor”. 

 

Drama 

- Camil Petrescu, „Suflete tari”, 

- Camil Petrescu, „Jocul ielelor”, 

- Camil Petrescu, „Act venețian”, 

- Vasile Alecsandri, „Despot-Vodă”. 

 

Texte lirice reprezentative pentru cele două tipuri de lirism  


