Tematica de concurs pentru verificarea cunoștințelor de Limba Română
Cunoștințele de Limba Română se verifică și probează prin intermediul unui test-grilă elaborat la
nivelul de pregătire al unui absolvent de liceu, pe baza unei bibliografii accesibile. Elementele supuse
verificării se referă la următoarele aspecte:
1.LEXICO-SEMANTIC
 Identificarea sensurilor corecte ale unor cuvinte; sens denotativ, sens conotativ;
 Identificarea categoriilor semantice: sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie;
 Recunoașterea și utilizarea adecvată, în diferite contexte comunicaționale, a particularităților
privind registrele stilistice (regional, arhaic, neologic, popular), câmpuri lexico-semantice,
familii lexicale (derivare, prefixare), împrumuturi lexicale, cuvinte polisemantice;
 Înțelegerea corectă a unor expresii, prin capacitatea de a corecta erori provocate de tipul:
pleonasm, paronimie, confuzie paronimică;
 Identificarea, în serii de sinonime, a cuvintelor neologice.
2. FONETICĂ, ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE
 Accentuarea corectă a cuvintelor;
 Recunoașterea dubletelor accentuale;
 Identificarea formelor corecte din punct de vedere ortografic; Respectarea regulilor de scriere corectă,
 Recunoașterea greșelilor de punctuație.
3. GRAMATICAL
 Verbul (persoană, număr, conjugări, moduri, timpuri, diateze, acord);
 Substantivul (clasificări, gen, declinări, număr, cazuri, clasificări ale articolelor);
 Pronumele (clasificări, acord);
 Adjectivul (clasificări, forme flexionare, grade de comparație, acord- recunoașterea
adjectivelor fără grade de comparație.
4. STILISTICO-TEXTUAL
 Componentele actului comunicării (emițător, receptor, mesaj, canal, cod, context), funcțiile
comunicării;
 Registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situației de comunicare;
 Reguli ale monologului, tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog; adecvarea la
situația de comunicare (auditoriu, context) și la scopul comunicării (informare,
argumentare/persuasiune etc.);
 Reguli și tehnici de construire a dialogului; adecvarea la situația de comunicare (partener,
context etc.) și la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare și
contraargumentare în dialog;
 Stilurile funcționale adecvate situației de comunicare;
 Rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică,
mimică, spațiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
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