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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
 pentru proba scrisă în vederea ocupării postului didactic aferent 

disciplinei de învățământ Comunicarea în limba modernă (engleză) 
 

TEMATICA: 

 

1. Morfologie şi sintaxă. Categoriile gramaticale ale substantivului: 

 numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale 

neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu 

sens diferit);  

 clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive individuale şi colective, 

substantive numărabile şi nenumărabile);  

 determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât, determinarea cu marca zero, 

omisiunea articolului;  

 cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziţional;  

 genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial(folosirea anaforică a pronumelor 

personale).  

2. Categoriile gramaticale ale verbului: 

  timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele 

morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;  

  aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv(progresiv) şi clasele aspectuale de verbe; 

  mod: distincţia mod personal – mod impersonal; modurile indicativ, subjonctiv şi 

imperativ(formă, valori, utilizare);  

  diateza: diateza pasivă(pasivul cu be şi structuri pasive cu get: valori, utilizare).  

3. Categoriile gramaticale ale adjectivului: gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, 

de egalitate şi de inferioritate, superlativul(regulă generală, adjective cu forme de comparaţie 

neregulate).  

4. Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor. 

5. Sintaxa propoziţiei simple:  

 verbele auxiliare: proprietăţi morfologice şi sintactice, utilizare;  

 verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice şi semantice; 

  predicatele de tip copulativ, predicatele intranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, 

utilizare;  

 predicatele tranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare; construcţii tranzitive cu 

două complemente(double object construction),  

  particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there;  

 omisiunile subiectului, - acordul între subiect şi predicat;  

 adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziţia în cadrul grupului nominal;  

 ordinea adjectivelor;  

 adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie;  

 propoziţii negative: clasificare, proprietăţi sintactice şi semantice, polarity items.  
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6. Sintaxa frazei:  

 propoziţii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea 

lui that, concordanţa timpurilor, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, 

distribuţie şi funcţii sintactice;  

 completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii 

sintactice;  

 construcţii gerunziale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii 

sintactice;  

 construcţii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii 

sintactice;  

 propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor 

relative;  

 propoziţii interogative directe şi indirecte: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, 

distribuţie şi funcţii sintactice;  

 propoziţii de tip cleft şi pseudo-cleft: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, 

distribuţie şi funcţii sintactice;  

 vorbirea directă şi indirectă. 

7. Metodica predării specialităţii: 

 competenţa profesională a cadrelor didactice; 

 caracteristici şi abilităţi;  

 aspecte metodologice: derivarea, specificarea şi operaţionalizarea obiectivelor 

educaţionale;  

 obiectivele predării-învăţării unei discipline de învăţământ;  

 metode didactice folosite în predarea-învăţarea disciplinelor de învăţământ;  

 lecţia - forma de bază a organizării predării-învăţării disciplinelor de învăţământ;  

 metodica desfăşurării lecţiei de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe;  

 metodica desfăşurării lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor;  

 metodica desfăşurării lecţiei de recapitulare şi sistematizare(de fixare sau consolidare);  

 metodica desfăşurării lecţiei de evaluare(de verificare şi apreciere); 

 metodica desfăşurării lecţiei mixte(sau combinate). 
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