
                                     Conţinuturi recomandate pentru examenul  

                        de diferenţă la disciplina Limba germană  - L2 

 

Clasa a IX-a 

Teme:   Familia. Membrii familiei 

             Locuinţa 

             Alimentaţie 

             Activităţi cotidiene 

             Hobby-uri 

Elemente de construcţie a comunicării:  

Elemente fonetice şi ortografice specifice limbii     germane 

Elemente gramaticale: Substantivul – declinare 

                                      Pronumele – personal şi posesiv 

                                      Adjectivul –formare prin derivare 

                                      Numeralul – cardinal şi ordinal 

                                      Verbul – Indicativ. Timpuri: prezent, perfect, viitor I 

                                      Adverbul – de loc, de timp, de mod 

                                      Prepoziţii – bicazuale 

                                      Conjuncţii – denn, weil, dass 

Topica propoziţiei – locul verbului în propoziţia principală şi în propoziţiile secundare 

Propoziţii secundare – cauzală (weil), completivă directă (dass) 

Acte de vorbire: 

A solicita şi a da informaţii 

A solicita confirmarea unei informaţii 

A cere şi a da explicaţii 

A exprima o dorinţă 

A invita 

Clasa a X-a 

Teme: Relaţii interpersonale în familie şi societate 

           Viaţa cotidiană: locuinţă, alimentaţie, sănătate, timp liber 

           Interese ale adolescenţilor 

           Obiective turistice 

           Meserii, ocupaţii 

 



Elemente de construcţie a comunicării: 

Elemente fonetice şi lexicale specifice unor intenţii de comunicare 

Elemente gramaticale: Articolul şi substantivul – declinare 

                                       Verbul cu particule separabile şi neseparabile 

                                       Moduri – imperativ, conjunctiv II 

                                       Pronumele – reflexiv, demonstrativ 

                                       Prepoziţii şi conjuncţii uzuale 

                                       Propoziţia temporală 

 

Acte de vorbire: 

A solicita şi a da informaţii cu referire la coordonate de spaţiu şi timp 

A relata un eveniment 

A descrie un obiect sau o persoană 

A cere în mod politicos 

A face o reclamaţie 

A exprima acordul / dezacordul 

A exprima preferinţe 

A comunica la telefon 

A accepta / a refuza o propunere 

 

Clasa a XI-a  

 

Teme: Viaţa personală – educaţie, stil de viaţă, opţiuni pentru carieră, hobby-uri 

           Universul adolescenţei – cultură, sport, timp liber 

           Relaţii interumane – spiritul de echipă 

           Profesii 

           Planuri de viitor 

 

Elemente de construcţie a comunicării: 

Elemente fonetice şi lexicale specifice unor intenţii de comunicare 

Relaţii semantice – sinonime, antonime, omonime 

Elemente gramaticale: Substantivul – declinare şi determinanţi 

                                     Adjectivul – declinare şi grade de comparaţie 

                                     Numeralul – ordinal, cardinal şi multiplicativ 

                                     Pronumele –personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ 

                                     Verbul – moduri: indicativ, imperativ, conjunctiv I şi II 

                                     Verbe modale 

                                     Adverbul – grade de comparaţie 

                                     Schimbarea valorii gramaticale – substantive şi adjective provenite din     



                                   alte categorii morfologice 

                                   

Acte de vorbire: 

A solicita şi a oferi informaţii 

A argumenta într-un şir logic 

A comunica o opinie 

A contrazice un punct de vedere  

A accepta sau refuza sfaturi / propuneri 

A exprima şi a explica acordul / dezacordul 

 

           

 


