
TEMATICA PROPUSA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ 

LIMBA LATINĂ 

 

CLASA A IX-A 

 

1. Elemente şi structuri lingvistice:  

 Substantivul: gen, număr, caz, declinare 

 Adjectivul: clasificare, grade de comparaţie  

 Pronumele: personal, reflexiv, posesiv, relativ-interogativ, demonstrativ ( hic, ille) 

 Numeralul: cardinal, ordinal 1-10  

 Verbul: esse, verbe regulate – tema prezentului, diateza activă: modul indicativ (prezent, 

imperfect, viitor I), modul conjunctiv (prezent, imperfect), modul imperativ (prezent), 

modul participiu (prezent), modul gerunziu, tema perfectului: modul indicativ (perfect, 

mai mult ca perfect, viitor II), modul conjunctiv (perfect, mai mult ca perfect) 

 

2. Domeniul social, politic și antropologic: 

 Mentalităţi şi instituţii în perioada regalităţii, republicii, principatului. 

 Concepte politice (regnum, magistratus, respublica, consulatus, principatus) şi morale 

(fides, auctoritas, virtus, pietas) vehiculate în timpul acestor forme de guvernare. 

 perioadele menţionate. 

 Simboluri ( simbolistica cifrelor 3, 7, lupa, aquila, pomerium, toga, purpura, fasces, sella 

curulis, imperium). 

 Tipuri / prototipuri umane: conditor, rex, pontifex, dux, populus Romanus, civis Romanus, 

senatus, consul, dictator, imperator, princeps. 

 Moşteniri lingvistice (romanizare/ reromanizare) şi elemente de civilizaţie romană în 

spaţiul românesc. 

 

 

CLASA A X-A 

 

1. Elemente şi structuri lingvistice:  
 Substantivul 
 Adjectivul 

 pronumele personal, reflexiv, posesiv, relativ-interogativ, demonstrativ 

 verbul la diateza activă, tema prezentului şi perfectului, diateza pasivă: moduri personale, 
nepersonale, moduri şi timpuri din tema supinului. 

 Sintaxa propoziţiei: funcţiile cazurilor-nominativ, acuzativ, genitiv, dativ şi ablativ. 

 Sintaxa frazei: propoziţii principale / secundare; regente/ subordonate 
 Subordonate specifice sintaxei latine: participialele relative şi absolute: subordonatele infinitivale, 

subordonatele relative  

 Confluenţe lexicale şi morfosintactice ale limbii latine cu limba română şi cu alte limbi moderne. 

 

2. Domeniul social, politic și antropologic: 
 Instituţii şi mentalităţi în perioada de criză a Republicii. 

 Aspecte socio-politice caracteristice perioadelor de tranziţie. 

 Modele religioase în texte fundamentale (Confessiones, De civitate Dei, Vechiul/ Noul Testament - 
Vulgata). 

 

 

CLASA A XI-A 

 



 

1. Construcţii lingvistice 

 
 noţiuni de sintaxă a propoziţiei (completare): gerunzialele şi gerundivalele 
 elemente de sintaxă a frazei (completare): subordonatele completive; subordonatele 

circumstanţiale (identificarea acestora cu ajutorul elementelor introductive); 

 părţile de vorbire (substantivul, adjectivul, pronumele, verbul),  

 sintaxa propoziţiei (funcţiile cazurilor),  
 sintaxa frazei (subordonate specifice limbii latine: participialele relative şi absolute, subordonatele 

infinitivale, subordonatele relative) .  

 

  2. Autori şi opere 

 Cicero:  discursul, lucrări cu caracter moralo-filosofic  (Catilinarele, De amicitia) 

 Titus Livius - istoria naţională (Ab Urbe condita) 

 Petronius - romanul  (Satyricon)  

 Seneca - lucrări cu caracter moralo-filosofic  

 Tacitus - istoriografia (Annales, Historiae)  


