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CLASA a III-a și a IV-a 

Matematică 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Aritmetica de bază 

- Operații cu numere naturale (cu trecere sau fără trecere) peste ordin 

- Operații cu fracții (definire, denumiri, adunări, scăderi) 

- Operații cu fracții zecimale (definire, denumiri, ordonări, scăderi) 

- Probleme cu operații cu numere naturale 

2. Unități de măsură pentru lungime: 

- metrul, cu submultiplii și multiplii 

- instrumente de măsură 

- operații cu unitățile de măsură pentru lungime  

Unități de măsură pentru volumul lichidelor 

- litrul cu multiplii și submultiplii 

- operații cu unitățile de măsură pentru vol. Lichidelor 

- transformări pentru volum, pentru masă, pentru capacitate 

3. Elemente de geometrie 

- Paralelism și perpendicularitate 

- Figuri geometrice: punct, linie dreaptă, linie curbă, semidreaptă, segment 

- Unghiuri; Figuri plane  

4 Elemente de geometrie 

- Corpuri geometrice: paralelipiped, cub, piramidă, cilindru, sferă, con (recunoașterea unor 

elemente specifice); Volume 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Textul literar narativ.  

Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei activităţi/ a 

unei întâmplări imaginate/trăite. 

Verbul. Flexiunea verbului în raport cu timpul, persoana, numărul. 

2. Textul descriptiv de tip portret. 

Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu. 

Substantivul. Adjectivul calificativ 

Textul liric.  

4. Text de informare şi funcţional (afiş, tabele, hartă şi plan simplu de oraş/ traseu turistic, carte poştală, 

invitaţie, mesaj text şi email). Pronumele personal. 

5 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

Redactarea unor texte funcţionale scurte. 

Intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte. Subiect. Predicat.  

        În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, 

morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 

române (DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare 



 

PROGRAMA ȘCOLII DE VARĂ                                                                

 

2 
 

CLASA a V-a 

Matematică 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Aritmetica de bază 

- Operații cu numere naturale, fracții ordinare și fracții zecimale 

- Cel mai mare divizor comun 

- Ordinea operațiilor 

- Divizibilitate, puteri (definire și proprietăți) 

- Ecuații 

2. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor  

3. ELEMENTE DE GEOMETRIE  

- Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, reprezentare, notaţii1 ) 

- Unghi: definiţie, notaţii, elemente; clasificare 

- Corpuri drepte si corpuri rotunde (elemente, desen, volum) 

4 UNITĂŢI DE MĂSURĂ 

- Unităţi de măsură pentru lungime, aplicație: perimetre; 

-  unităţi de măsură pentru arie, aplicații: aria pătratului/dreptunghiului;  

- unităţi de măsură pentru volum, aplicații: volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic;  

- transformări ale unităților de măsură 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ.  

Cuvânt cheie, idee principală, idee secundară, temă. 

Enunţul. Punctuaţia enunţului. Propoziţia 

Predicatul verbal. Subiectul. Atributul.  

2. Narativul literar. Acţiune, personaj, timp, spaţiu.  

Narativul non-literar. Acţiune, participanţi, timp, spaţiu 

Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale: 

indicativul şi imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple şi compuse. Structura 

timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale nepersonale  

3. Narativul în texte multimodale (text şi imagine – banda desenată).  

Personificarea. Comparaţia  

Substantivul (genul, numărul). Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: articolul 

(hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv+ atribut). Prepoziția 

4. Text descriptiv (literar/nonliterar) 

Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui personal în 

raport cu persoana, numărul, genul) 

Adjectivul.  Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul 

 

        În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, 

morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 

române (DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare. 
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CLASA a VI-a 

 Matematică  

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Aritmetica de bază 

- operații cu numere naturale, numere întregi, fracții și fracții zecimale 

- ordinea operațiilor  

Algebră de bază 

- divizibilitate, probleme cu divizibilitate  

- puteri (descompunerea numerelor în factori primi) 

- ecuații 

2. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuațiilor 

Calcul algebric 

- procente, probabilități 

- mărimi direct și invers proporționale 

3. Elemente de geometrie 

- unghiuri 

- paralelism și perpendicularitate 

- triunghiul: metoda triunghiurilor congruente; proprietățile triunghiului isoscel, 

echilateral dreptunghic 

4. Elemente de geometrie 

- paralelogramul (definiție și proprietăți) 

- dreptunghiul (definiție și proprietăți) 

- pătratul (definiție și proprietăți) 

- rombul (definiție și proprietăți) 

- trapezul  (definiție și proprietăți) 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Textul narativ literar – în proză, în versuri 

Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I 

Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ. 

Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)  

Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul prepozițional. 

Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc. Norme de punctuaţie  

2. Momentele subiectului/etapele acțiunii. Rezumatul 

Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 

Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul-optativ.  

3. Textul descriptiv literar – în proză, în versuri 

Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul  

Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele reflexiv și 

pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și reluarea prin clitice 

pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.  

4.  Textul argumentativ 

 Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului  

 Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație. 

        În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de 

punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), 

Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.  
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CLASA a VII-a 

 Matematică 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt. Conţinuturi 

1. Textul epic. Narativul literar 

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, compunerea; cuvânt de bază şi cuvânt 

derivat  

Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte compuse  

Familia lexicală  

Confuzii paronimice. Pleonasmul 

2. Personajul. Mijloace de caracterizare 

Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin joncțiune.  

Conjuncții coordonatoare.  

Norme de punctuație (virgula, punctul şi virgula) 

Atributul (realizări prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb)  

Circumstanțialul de cauză. Circumstanțialul de scop.  

Topica în propoziție. Norme de punctuaţie  

3. Textul dramatic și arta spectacolului  

Autor, personaj dramatic. Rolul indicațiilor scenice. Rolul dialogului. Actori, decor, costume, 

lumini, muzică.  

Dialogul în textul scris și în spectacol. Dialogul în textul nonliterar (interviul) 

Verbul. Utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul, gerunziul, participiul, 

supinul. Alte verbe copulative (a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a însemna). 

Posibilități combinatorii ale verbului.  

4. Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor. 

Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul 

pronominal demonstrativ  

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Aritmetica de bază 

- calcule cu numere naturale, numere întregi, numere raționale și iraționale 

- ordinea operațiilor 

- Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații 

2. Algebră de bază 

- Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 

- Calcul prescurtat, descompuneri 

- Respectarea punctelor în plan  

3. Elemente de geometrie în plan 

- Unghiuri 

- Paralelism și perpendicullaritate 

- Triunghiul: metoda triunghiurilor asemenea; relații metrice în triunghiul dreptunghic; 

elemente de trigonometrie 

4. Elemente de geometrie în plan 

- Figuri plane (definiție, proprietăți) 

- Cerc (definiție, proprietăți) 

- Poligoane   
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Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului   

Folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât, a 

adjectivului pronominal de întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în 

propoziţie  Posibilități combinatorii ale pronumelor și ale adjectivelor pronominale  

Topica adjectivului. Adjectivul participial. Posibilități combinatorii ale adjectivului. 

În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de 

punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Dicţionarul 

explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare. 

 

CLASA a VIII-a 

 Matematică  

Nr. Crt. Conţinuturi 

1. Funcții 

2. Relații între puncte, drepte, plane 

3. Calcularea de arii și volume pentru corpuri drepte și rotunde 

4. Proiecții ortogonale pe un plan, unghiuri dintre drepte, unghiuri dintre drepte și plane, unghi 

diedru 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română  
Nr. Crt. Conţinuturi 

1. Balada populară.  

Noţiuni de sintaxă. Enunţul.  

Fraza.Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază 

Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor 

2. Predicatul verbal. Predicatul nominal 

Acordul predicatului cu subiectul. 

3. Propoziţia subordonată predicativă 

4. Subiectul 

5.  Propoziţia subordonată subiectivă 

În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice 

şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române 

(DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.  
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CLASA a IX-a și a Xa 

Matematică 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Funcții de gradul I și II 

- Proprietăți, grafice 

- Ecuații și inecuații 

Funcții: exponențială, logaritmică etc. 

- Proprietăți și grafice 

- Ecuații și inecuații 

- Ecuații iraționale 

2. Progresii aritmetice și geometrice 

Combinatorică 

- Elemente de combinatorică 

- Probabilități 

- Matematică financiară 

3. Geometrie vectorială 

Elemente de trigonometrie 

4. Geometrie analitică  

Elemente de trigonometrie 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Registre stilistice. Expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic.  

Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice. 

Cuvântul – denotaţie şi conotaţie. 

Stilul. Calităţi generale şi particulare ale stilului. Stiluri funcţionale.  

Monologul şi dialogul.  

2. Lectura textului epic 

Instanţele comunicării în textul narativ. Autor. Narator. Personaj.Cititor 

Tipuri de perspectivă narativă 

Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare a personajului. Tipuri de personaje.  

Registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului.  

Basmul cult.  

4. Lectura textului liric 

Titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă (motiv poetic, laitmotiv);  

Poezie epică, poezie lirică, instanţele comunicării în textul poetic;  

Lirismul obiectiv şi subiectiv 

Limbajul poetic. Figurile de stil.  

Elemente de prozodie. 

Momente ale evoluţiei poeziei în literatura română. 

5. Lectura textului dramatic 

Particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic 

Particularităţi ale compoziţiei textului dramatic  

Personajul dramatic. Modalităţi de caracterizare a personajului.  

Limbajul dramatic. Rolul dialogului în textul dramatic. Rolul monologului în textul dramatic. 

Notaţiile autorului. 

Specii dramatice: comedia  

Momente ale evoluţiei dramaturgiei (creaţie dramatică şi spectacol) în cultura română. 
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CLASA a XI-a 

Matematică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Fundamente ale culturii române. 

Perioada veche. Curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: Umanismul şi iluminismul 

2. Perioada modernă:  

Secolul al XIX-le – începutul secolului al XX-lea 

Curente literare în secolul XIX- începutul secolului XXI 

Romantismul 

3. Realismul 

  

4. Simbolismul. 

Prelungiri ale romantismului şi clasicismului 

5. Perioada interbelică. Orientări tematice în romanul interbelic.  

Romanul psihologic  

Romanul experienţei 

În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice 

şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române 

(DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.  

 

 

 

 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Matrici și determinanți 

- Operații cu matrici (adunare, înmulțire, inversă, rang) 

- Operații cu determinanți  

2. Sisteme de ecuații 

3. Geometrie analitică 

4. Analiză matematică 

- Limite de funcții 

- Continuitate și derivabilitate 

- Proprietăți ale funcției continue și derivabile 
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CLASA a XII-a 

Matematică 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Structuri algebrice 

Legi de compoziție 

2. Polinoame 

3. Primitive. Integrale nedefinite 

Formula lui Leibniz – Newton/Metode de integrare 

Aplicații ale integralei definite 

4. Variante de Bacalaureat 

Conținuturile sunt selectate din programa școlară pe baza principiului relevanței şi sunt puternic interconectate, astfel 

încât, după parcurgerea lor integrală să fie asigurat un nivel optim de pregătire matematică.    

 

Limba română 

Nr. Crt Conţinuturi 

1. Perioada interbelică.  

Curente culturale/literare: modernism vs tradiţionalism 

2. Poezia lui George Bacovia 

3. Poezia lui Tudor Arghezi 

4. Poezia lui Lucian Blaga 

5. Poezia lui Ion Barbu  

În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice 

şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române 

(DOOM2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.  

 

 

 


