
 

CONŢINUTURI PROGRAMĂ 

RECOMANDATE PENTRU EXAMENE DE DIFERENȚĂ 

 

 

Limba modernă 1 ENGLEZĂ 

Selecția conținuturilor s-a făcut în acord cu prevederile programei școlare în vigoare - 

Anexa 

nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 

 

-nr. 3458 / 09.03.2004 – clasa a IX-a 

 

 

TEME - VOCABULAR TEMATIC: 

DOMENIUL PERSONAL 

 Relaţii interumane / interpersonale 

 Viaţa personala (alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi de timp liber) 

 Universul adolescenţei (cultura, arte, sport) 

DOMENIUL PUBLIC 

 Ţări şi oraşe – Călătorii 

 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, literare, tehnice, ecologice) 

 Mass-media 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional 

 Activităţi din viaţa cotidiană 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 Viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, expoziţii) 

 Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză 

 Texte din literaturile britanică şi americană sau aparţinând literaturii în limba engleză 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

Substantivul 

-pluralul substantivelor (plurale neregulate) 

-pluralul substantivelor (cazuri speciale) 

-genul substantivului 

-cazul genitiv (‘s) 

Articolul 

-articolul zero / omisiunea articolului 

-cazuri speciale de folosire a articolului 

Adjectivul 

-tipuri de adjective 

-comparativul dublu 

-ordinea adjectivelor 

Verbul 

-modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente) 



(sistematizare) 

-modalitatea: verbe modale (sistematizare) 

-mijloace de exprimare a modalităţii 

Adverbul 

-formarea adverbelor 

-comparaţia adverbelor şi comparativul dublu 

Fraza condiţională 

-fraza condiţională de tip 3 

-fraze condiţionale mixte 

Afirmaţia, interogaţia, negaţia 

Intonaţia 

Acordul subiectului cu predicatul 

Întrebări disjunctive 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 

1. A da şi a solicita informaţii: 

a solicita şi a oferi informaţii generale; 

a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal; 

a oferi şi a solicita informaţii privind locul de unde vin diverse persoane; 

a oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular; 

a oferi informaţii despre programul zilnic / săptămânal (orar şcolar, materii şcolare etc.); 

a solicita informaţii despre ce fac diverse persoane (în prezent, în trecut); 

a oferi informaţii despre vreme; 

a solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; 

a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, alimente etc. 

a descrie persoane, locuri, evenimente; 

a cere şi a oferi informaţii de orientare în spaţiu. 

2. A descoperi şi a exprima atitudini: 

a-şi exprima acordul / dezacordul; 

a exprima şi a solicita o opinie; 

a exprima motive; 

a compara acţiunile prezente cu cele trecute; 

a accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie; 

a exprima obligaţia de a face ceva; 

a exprima interdicţia de a face ceva; 

a trage concluzii; 

a exprima puncte de vedere personale. 

3. A descoperi şi a exprima emoţii: 

a exprima o dorinţă / necesitate; 

a exprima preferinţe; 

a exprima intenţia; 

a folosi stilul formal / informal. 

4. A descoperi şi a exprima atitudini morale: 

a da sfaturi; 

a cere scuze. 

5. A convinge, a determina cursul unei acţiuni: 

a exprima propuneri; 

a exprima decizii; 

a exprima planul unei acţiuni; 

a da instrucţiuni; 

a încuraja / avertiza pe cineva. 



6. A comunica în societate: 

a saluta; 

a face prezentări; 

a oferi un obiect în mod politicos; 

a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie; 

a face urări cu o anumită ocazie; 

a exprima condiţionări. 
 


