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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

Programa de literatură (moldoveneasă şi universală) pentru clasele  a 5-a – 9-a  a 

fost elaborată în baza „Standardelor de stat pentru şcoala de bază şi şcoala medie” ale 

Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei din Ucraina. Programele cuprind patru linii de 

conţinut, care reflectă nivelul necesar de instruire  literară a elevilor claselor  a 5-a – 9-a  

în şcoala de 11 ani. 

Literatura joacă un rol important în cursul umanizării şcolii, deoarece susţine 

formarea activă a personalităţii. Fiind artă a cuvîntului, literatura este şi deţinătoarea 

unei energii spirituale eficace, care are menirea de a influenţa pozitiv asupra omului, 

susţinîndu-l moral şi spiritual. 

Prin intermediul cuvîntului artistic se dezvoltă competențele de comunicare ale 

elevilor. 

Programa cuprinde patru linii de conținut, care reflect nivelul necesar de instruire 

literară a elevilor în școala de bază. 

Linia  valorilor literare se realizează în pograme  prin  selecţia operelor artistice 

de diferite genuri  şi specii care reprezintă epocile-cheie istorice şi literare, contribuind 

astfel, la educarea morală, cultrală şi estetică a elevilor. 

Linia ştiinţei literare concretizează conţintul şi structura cursului cu scopul ca 

elevii să înţeleagă  conţinutul moral, spiritual, estetic al artei cuvîntului, formîndu-le o  

vedere  de ansamblu a dezvoltării literaturi naţionale şi universale. 

Linia culturologică asigură  formarea reprezentărilor culturale ale  elevilor prin 

schimbările ce au loc în literatură şi aprecierea fenomenelor artistice ca parte 

componentă a culturii spirituale. Operele din programă sînt examinate în context mai 

larg cu alte forme de artă – muzică, film, artă plastică etc. 

Linia comparativă oferă posibilităţi de  realizare  a legăturilor atît interliterare, cît 

şi cu alte literaturi, lărgeşte orizontul elevului ca cititor, îi fomează competenţe 

comparative. Elevul poate să compare faptele şi comportamentul eroilor, modul de 

desfăşurare al  evenimentelor şi circumstaţelor unei acţiuni dintr-o operă 

moldovenească  cu felul  de evaluare al subiectelor asemănătoare din operele de 

diferite genuri şi specii din literatura universală şi viceversa. 

Una din funcţiile  cele mai importante ale literaturii în școala de bază este 

pregătirea cititorului cult, capabil să lucreze cu  cartea de literatură artistică şi să  se 

orienteze în valorile literaturii moldoveneşti şi universale avînd capacitatea de exprimare 

liberă corectă şi coerentă (oral-scris),  apreciind de sine stătător o operă literară. 

Studierea literaturii în şcoală are scopuri multiple:  

 altoirea în sufletul tinerei generaţii a dragostei faţă de literatură ca artă a 

cuvîntului, faţă de literatura moldovenească și universală; 

 

●educarea  interesului de  cititor activ şi conştient; 

 interpretatrea literaturii moldoveneşti în contextul altor literaturi; 

 familiarizarea elevilor cu opera artistică – „instrument” specific pentru 

descoperirea nu numai a lumii înconjurătoare, dar şi pe sine însuşi; 

 formarea competențelor  comunicative a elevilor în baza textului artistic; 
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  intensificarea funcţiei literaturii moldoveneşti ca unul din importantele aspecte 

ale formării conştiinţei naţionale, a confirmării demnităţii omeneşti; 

 formarea deprinderilor de analiză a operelor artistice în corespundere cu stilul 

autorului, cu epoca prezentată în operă, cu poziţia cititorului; 

 înlesnirea acumulării cunoștințelor literare de bază  necesare pentru integrarea 

deplină în societate la diferite niveluri; 

● modelarea viziunii umaniste, a principiilor de patriotism și de toleranță; 

 dezvoltarea abilităților creative și de comunicare ale elevilor, gîndirii 

independente și critice, culturii dezbaterii, capacității de a argumenta convingător 

propria opinie; 

 amplificarea competenței de a ghida corect și perseverent în spatiul comunicativ 

și informativ contemporan; 

•extinderea competenței de aplicare a  cunoștințelor, aptitudinilor acumulate la 

lecțiile de literatură în viața practică; 

•dezvoltarea abilităților de autoinstruire, dorința și capacitatea de a învăța continuu 

pe parcursul vieții. 

Pentru realizarea obiectivelor enumerate, profesorii trebuie să rezolve următoarele 

sarcini: 

 educarea unei persoane  sufletiste, bogate spiritual, competente, creatoare; 

 instruirea unui cititor activ și conștient din punct de vedere  estetic; 

 sporirea autorităţii, faimei şi prestigiului literaturii  moldoveneşti în contextul 

literaturii universale. 

Realizarea tuturor acestor scopuri şi sarcini instructiv-educative şi estetice în 

procesul de predare a literaturii are loc pe baza  principiului  analizei tipologice, 

principiu, considerat de ştiinţa literaturii, baza metodei comparative.  

 

Structura programei. 

 Principiile organizării procesului instructiv-educativ 

Studierea  literaturii (moldoveneşti şi universale) în clasele a 5-a – 9-a  are 

menirea de a dezvolta interesele elevilor pentru citirea operelor literare,  dragostea de 

literatură, de-a îmbogăţi şi aprofunda cunoştinţele, impresiile lor ca cititori; de-a 

acumula, pe baza operelor citite, anumite experienţe de viaţă, conform cărora se 

formează principiile lor morale şi gustul estetic. O condiţie obligatorie pentru studierea 

cu succes a literaturii la această etapă o constituie  dezvoltarea deprinderilor de citire 

conştientă, expresivă, cunoaşterea noţiunilor teoretico-literare, care sînt necesare 

pentru analiza unei opere. 

Dezvoltarea literară a elevilor în clasele a 5-a – 9-a are drept sarcină principală 

extinderea şi aprofundarea percepţiei artistice, iniţierea elevilor cu instrumentul principal 

(cunoştinţe, priceperi, deprinderi) de  analiză, apreciere şi interpretare a unor opere 

literare şi folclorice cu structuri  artistice relativ simple, de diferite genuri şi specii. Pe 

baza lor elevii vor însuşi un anumit număr de mijloace verbal-expresive, care vor pune 

începutul cunoaşterii literaturii sub formă de expresie artistică a lumii. 

În clasa a 9–a elevii fac cunoştinţă cu literatura naţională la începuturi, cu 

istoriografia, cu viaţa şi activitatea literară a celor mai consacraţi cronicari. 

La întocmirea programelor s-au luat în consideraţie: 
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●cerințele actuale ale standardelor de stat privitor la conținutul și nivelul de 

cunoștințe al elevilor din școala de bază; 

 particularităţile de vîrstă şi cele psihologice ale elevilor; 

 posibilităţile elevilor de a sesiza operele artistice; 

  formarea la elevi a aptitudinilor și competențelor pentru integrarea pe piața 

internă și externă la diferite niveluri; aceștia vor fi capabil să învețe pe parcursul vieții; 

 particularităţile procesului de instruire în şcoala contemporană; 

 diversele niveluri ale învăţămîntului general, ale pregătirii umanitare a elevilor. 

Studierea operelor artistice vizează  nu numai un scop congnitiv, dar rezolvă şi 

sarcini educative: îl ajută pe elev să pătrundă în esenţa literaturii moldoveneşti, 

trezindu-i interesul faţă de ea şi familiarizîndu-l cu literatura altor popoare; îi permite 

însuşirea limbii artistice. 

Programa prevede cunoaşterea temei operei şi a conţinutului  de idei a ei. 

Studierea se bazează pe însuşirea  treptată a unor noţiuni teoretico-literare, 

memorizarea unor texte. 

Programa recomandă ca nivelul şi profunzimea de studiere a  

operelor artistice să fie diferite. În cazul operelor literare nevoluminoase, de regulă, se 

va face analiza contextuală a întregii opere, analiza profundă a unor momente 

importante sau a unor capitole, episoade, scene. 

Operele literare voluminoase se vor analiza după textele propuse de manuale, 

crestomaţii. La analiza acestor opere se va respecta principiul continuităţii – de la 

general la particular. 

Elevii trebuie să cugete asupra celor citite, să-şi exprime părerile proprii în legătură 

cu  opera literară. Profesorul va avea grijă să nu se înlocuiască comentarea literară cu o 

simplă expunere a operei. 

Instruirea şi educaţia literară a elevilor se realizează şi prin lectura individuală, 

care se va afla permanent în atenţia profesorului. Fără citirea individuală nu e posibilă 

rezolvarea în întregime a scopurilor instructiv-educative. 

Alegerea temelor, operelor pentru orele de lectură individuală, indicate de 

programă, este liberă (la sugestia profesorului). 

Programa rezervă ore speciale pentru comunicarea orală şi scrisă a elevilor. 

Fiecare lecţie contribuie la dezvoltarea exprimării orale şi scrise. Orele scrise, ce se 

referă la acest compartiment, sînt obligatorii. 

Pentru a înlesni munca cotidiană a profesorilor și pentru a examina în context mai 

larg operele din program,  au fost introduse despărţiturile „Paralelism literar” , „ Analogii 

în artă”, „ Muzică”, „Cinema ” etc. 

În programă sînt transpuce competențele - cheie care vor contribui la dezvoltarea 

persoanei (individului) și autorealizarea lui deplină în viața contemporană. Studiera în 

școala medie generală  a obiectului literatura asigură realizarea competențelor în 

următoarele direcții: 

• competențe sociale (participarea activă în viața publică, capacitatea de a găsi,  

păstra și dezvolta pe sine ca persoană (individ), dezvoltarea calităților de comunicare, 
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capacitatea de a rezolva diferite probleme, formarea direcției privitor la concepția 

despre lume și valorile general umane); 

• competențe motivaționale (dezvoltarea abilităților creative, capacității de 

învățare, gîndire independentă); 

• competențe funcționale: estetice, culturale, lingvistice, comunicative 

(abilitatea de a opera cu cunoștințele dobîndite, abilitățile formate, utilizarea lor în viața 

practică). 

Informaţiile pe care le conţin despărţiturile numite permit lărgirea orizontului de 

cunoaştere, îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor asupra unei sau altei teme ori  

creaţii literare vor contribui la realizarea liniilor comparative și culturologice şi relaţiilor 

interdisciplinare. 

În programe  este dată repartizarea orientativă a orelor. Profesorilor le este permis 

să facă unele corecţii  privind repartizarea  orelor la o temă sau alta, aceasta  le  dă 

posibilitatea  să lucreze în mod creator, realizînd sarcinile studierii literaturii în şcoală. 

Orele disponibile, rezervate pentru fiecare clasă, pot fi utilizate la realizarea 

atestărilor tematice, lucrărilor de control sau la studierea operelor. 

Activitatea profesorului trebuie să se întemeieze pe principiul colaborării creatoare 

cu elevii odată cu creşterea succesivă a independenţei lor de la clasă la clasă. Lecţiile 

de literatură  urmează să fie combinate cu lucrul în afară de clasă şi orele facultative la 

obiect. 

O astfel de orientare a programelor prevede o colaborare creatoare, un dialog al 

profesorului şi elevului cu opera artistică,  astfel elevii sesizezează, interpretează de 

sine stătător unele fenomene ale artei. 
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Clasa a 5–a 
( 70 de ore, 2 ore pe săptămînă, disponibile – 8 ore) 

 

   
Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 

pregătirii generale a elevilor 

1 INTRODUCERE 

 

Literatura artistică – artă a cuvîntului. 
Literatura moldovenească – cea mai 
valoroasă comoară naţională şi cea mai 
desăvîrşită şcoală a vieţii. Cartea în viaţa 
omului. Educarea unui cititor cult şi instruit. 

Elevul/eleva:  
 

● cunoaşte principiile de bază 
ale temei; 
● vorbeşte, discută despre  

importanţa literaturii, despre 
rolul cărţii în viaţa omului; 

6  

DIN COMOARA ARTISTICĂ A POPORULUI MOLDOVENESC 

 

3 „Făt-Frumos şi Ileana Cosînzeana” 

 

Particularităţile subiectului. Elemente reale 

şi fantastice în poveste. Personajele prin-

cipale. 

Citirea expresivă a poveştii. Accentul logic 

şi intonaţia. 

Teoria literaturii. Creaţia populară orală. 

Povestea populară. Elementele reale şi 

fantastice. Hiperbola (noţiuni).  

Lectură individuală. Povestea populară 

“Fata ciobanului cea înţeleaptă”. 

Paralelism literar. Subiecte similare, 

victoria binelui asupra răului, idealuri gene-

ral-umane în poveşti populare ale lumii. 

Analogii în artă. Arta plastică. Merega 

E. N. Ilustraţii la “Poveşti moldoveneşti”. 

Muzică. E. Lazarev, opera “Dragonul”. 
 

 
 
● cunoaşte subiectul şi 
personajele poveştii;  
● deosebeşte noţiunile despre: 
povestea populară, elemente 
reale şi fantastice, folclor, 
hiperbolă; 
● citeşte expresiv povestea;  
●  povesteşte conţinutul;  
● determină personajele prin-
cipale şi secundare;  
● îşi exprimă părerea despre 
personajele poveştii; 
● deosebeşte realul de 
fantastic; 
●  răspunde la întrebări asupra 
textului; 

3 Proverbe, zicători, ghicitori.  

Structura logică şi artistică a ghicitorilor. 

Clasificarea tematică. 

Caracteristici specifice proverbelor şi 

zicătorilor: laconismul, unitatea sensului 

propriu şi al celui figurat. Clasificarea 

tematică. 

Citirea expresivă a proverbelor, zicătorilor, 

ghicitorilor. Pauza logică. 

Teoria literaturii. Ghicitoarea. Proverbe şi 

zicători (noţiuni). 

Lectură individuală. Ghicitori. “Proverbe 

şi zicători” (culegere, Chişinău, 1980). 

● cunoaşte noţiunile: proverb, 

zicătoare, ghicitoare;  

●  determină structura logică şi 

artistică a ghicitorilor; 

caracteristicile specifice ale 

proverbelor şi zicătorilor; 

● citeşte expresiv, raţional 

conţinutul proverbelor, zicăto-

rilor, ghicitorilor; determină 

tematica proverbelor şi 

zicătorilor;  
● demonstrează zugrăvirea 
înţelepciunii populare, a 
spiritului de observaţie, a 
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Paralelism literar. Zugrăvirea 

înţelepciunii populare, a spiritului de 

observaţie, a ficţiunii creatoare a poporului în 

ghicitori, proverbe şi zicători ale altor 

popoare. 

Analogii în artă. Arta plastică. Nikitin L. 

S. Ilustraţii pentru cărţile “Proverbe ruseşti”; 

“Proverbe ucrainene”. 
 

ficţiunii creatoare a poporului 
în ghicitori, proverbe, zicători; 

●  cunoaşte proverbe, zicători, 

ghicitori; 
●  selectează din diferite 
izvoare proverbe, zicători, 
ghicitori; 

6  

POVEŞTI CULTE 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Mihai  

EMINESCU  

 

“Făt-Frumos din lacrimă” (fragment ). 

Subiectul, ideea basmului. Personajele 

principale. Surse emotive şi moral-etice. 

Teoria literaturii. Povestea cultă. 

Deosebirile dintre povestea cultă şi cea 

populară. 

 

Ion  

CREANGĂ  

 

“Fata babei şi fata moşneagului”  

Particularităţi specifice naţionale ale 

poveştii (obiecte de uz casnic, tradiţii şi 

sărbători, proverbe şi expresii populare). 

Naratorul. Personajele poveştii.  

Tempoul – element al citirii expresive a 

textului artistic. 

Teoria literaturii. Personajul literar. 

Caracterizarea personajului literar. Personi-

ficarea. Opera literară în proză. 

Lectură individuală. M. Eminescu. “Crăiasa 

lumii”; “Călin Nebunul”; I. Creangă. “Poves-

tea porcului”. 

Paralelism literar. R. Lungu. “Casa cu 

poveşti”; Iul. Haşdeu. “ Prinţesa Fluture”.  

Analogii în artă. Muzică. S. Prokofiev.  

“Cenuşăreasa”; Z. Tcaci. Operele muzicale 

“Capra  cu  trei iezi” (   după   povestea    lui 

I. Creangă); “Andrieş”   (după    basmul    lui  
Em. Bucov). 

 
 
● cunoaşte    scurte      date  

biografice despre autori;  

● identifică subiectul; ideea 

poveştilor; personajele 

principale;  

● deosebeşte povestea 

populară de povestea cultă; 

 ● cunoaşte autori vestiţi – 

creatori ai poveştilor;  

● caracterizează personajele; 

● citeşte expresiv, logic, 

evidenţiind practic elementele 

citirii expresive;  

● comentează un episod;  

● găseşte hiperbola, perso-

nificarea în text;  

● răspunde la întrebări asupra 

textului;  

●  îşi expune părerea 

argumentat; 

● caracterizează personajele; 

7 LITERATURA   SECOLULUI   XIX 

2 
 
 

Mihai  
EMINESCU 
“Freamăt de codru” 

● cunoaşte   scurte     date  

biografice despre poet; 
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3 

Exprimarea afinităâii spiritual a eroului lyric 
cu natura, a nostalgiei după anii copilăriei. 
Teoria literaturii. Epitetul. 
Lectură individuală. V. Eminescu „O, rămîi”, 
„Fiind băiet păduri cutreieram” 
 

operele lui; 
●sesizează valorile estetice 
ale operei eminesciene; 
●descoperă în text epitete; 
descrie oral pădurea; 
●citeşte şi recită expresiv 
poezia; 
●argumentează răspunsurile la 
întrebări; 

  

Vasile  

ALECSANDRI 

 “Pasteluri” (o operă la alegere) 

  

“Sfîrşit de toamnă” 

Tabloul poetic al toamnei. Funcţia 

epitetelor. Efectul poetic. 

 

“Iarna”  

Pastelul – “o simfonie în alb”. Mijloacele 

poetice prin care e creat în poezie tabloul 

iernii: tropii, descrierea.  

Aprofundarea cunoştinţelor asupra citirii 

expresive. 

Teoria literaturii. Comparaţia. Pastelul. 

Descrierea în versuri. 

Lectură individuală. V. Alecsandri. 

“Secerişul”;   “Semănătorii”;   “Oaspeţii 

primăverii”. 

Paralelism literar. N. Josu. “ Vine iarna”; 

S. Vangheli. “Hora albă”. 

Analogii în artă. Arta plastică. A. 

Novikov. Tablourile “Peisajul copilăriei mele”; 

“Primăvara”; ”Recolta” de E. Rotaru.  
Muzică. P. Ceaikovskii. “Anotimpurile”. 

 
 
 
● cunoaşte   scurte     date  

biografice despre autor; titlurile 

operelor; comparaţia; pastelul 

(noţiuni);  

● identifică mijloacele poetice  

prin care sînt create tablourile 

toamnei, iernii; 

● recită un pastel la alegere;  

●foloseşte elemente de 

descriere în comunicarea orală 

şi scrisă; 

●citeşte expresiv pastelurile; 

determină funcţia mijloacelor 

artistice;  

●găseşte în texte comparaţia; 

epitetele; 

●utilizează elemente de 

descriere în comunicare;  

 

4 Ion  

CREANGĂ  

 

“ Pupăza din tei” 

Subiectul şi personajele. Rolul situaţiilor 

comice în redarea universului intim al 

personajului principal. Caracteristici ale 

stilului oral. 

Citirea expresivă a dialogurilor. 

Teoria literaturii. Comicul. 

Lectură individuală. I. Creangă. “Amintiri 

 

 

 

● cunoaşte    scurte     date  
biografice   despre     autor,  
operele sale;  
●distinge subiectul şi 
personajele fragmentului;  
●identifică noţiunile generale 
despre comic în opera literară;                    
●caracterizează personajele 
centrale;   

●determină rolul situaţiilor 
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din copilărie” (cap.I). 

Paralelism literar. S. Vangheli. “Bunelul”; 

M. Gorkii. “Copilăria” (p 1). 

Analogii în artă. Arta plastică. A. 

Novikov. “Amintiri despre mama”; M. Grecu. 

“Copilăria”. 

Muzică. Z. Tcaci. Cantata “Oraşul , copiii, 

soarele”. 

comice;  

●evidenţiază caracteristici ale 

stilului oral;  

●citeşte expresiv;  

●construieşte planul simplu al 

operei;  

●îşi argumentează părerea; 
 

12 DIN LITERATURA SECOLULUI XX 

 

 
 
2 

Literatura plaiului  natal  
 

Pavel   

BOŢU  

 

“Baştina” 

Semnificaţia titlului. Valori etice ale 

poeziei. Dragostea poetului faţă de locurile 

natale. 

Citirea expresivă a poeziei. 

Teoria literaturii. Rima (noţiuni). Opera 

literară în versuri. 

Lectură individuală. P. Boţu. “Mamele 

noastre”;   “Uneori, mamă”; “Iartă-mă; 

mamă”; “Alma mater”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

E.Romanescu. “Pămînt moldav”, 

“Pămîntul nostru”. 
 

 
 
 
 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor şi poeziile 

sale;   

●sesizează semnificaţia titlului 

poeziei “Baştina”; 

●citeşte expresiv poezia; 

determină ideea;  

● vorbeşte despre valorile etice 

ale operei;  

● îşi argumentează părerea;  

● memorizează poezia; 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Ion 

 DRUŢĂ 

“Vînătorii de raţe” 

Subiectul nuvelei. Valori etice ale 

personajelor. Semnificaţiile finalului. 

Teoria literaturii. Subiectul. Elementele 

subiectului. Corelaţia timpului şi acţiunilor în 

operă. 

Paralelism literar. S. Vangheli. 

“Cocostîrcii”. 

 

 

 

 

 

 

“Trofimaş”  

Procedee de caracterizare a universului 

intim al personajului principal: detaliul artistic, 

 
 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

lui pentru copii;  

● identifică subiectul nuvelei; 

● determină noţiunile generale 

despre subiect şi elementele 

lui componente; 

●citeşte, povesteşte conţinutul;  

● construieşte planul simplu;  

●înţelege în ce constă 

semnificaţia titlului;  

●evidenţiază elementele su-

biectului operei literare; 

 

● cunoaşte conţinutul fragmen-

tului; eroii; detaliul artistic; 

naraţiunea (noţiuni); 



 10 

naraţiunea, dialogul, limbajul specific copiilor. 

Sursele emotiv-estetice ale operei. Îmbinarea 

elementelor comice şi dramatice. Contextul 

social-istoric. 

Citirea expresivă a dialogurilor.  

Teoria literaturii. Detaliul artistic. 

Naraţiunea. 

Lectură individuală: I. Druţă. “Balada 

celor cinci motănaşi”. 

Paralelism literar. A. Golovko. “Pilipko”; 

T. Şevcenko. “Aveam vreo 13 ani”;  

A. Teslenko.  “Şcolarul”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

V. Ciobanu. “Ciobănaşul”.  
 

● citeşte, povesteşte conţinutul 

fragmentului;  

● caracterizează eroii;  

●determină procedeele de 

caracterizare a eroilor;  

●vorbeşte despre sursele 

emotiv-estetice ale fragmen-

tului;  

●construieşte planul simplu; 

 

 
 
 
2 

 

Vasile  

ROMANCIUC 

 

“În limba păcii” 

Imagini sugestive, structura artistică a 

poeziei, semnificaţia titlului – mijloc de 

comunicare a mesajului operei.  

Teoria literaturii. Eroul liric.  

Lectură individuală. V. Romanciuc. 

“Sfînta pace”. 

 Paralelism literar. A. Lupan. “Cetatea 

păcii”; “Răvaş către nucleul X”; Gr. Vieru. 

“Pace”; P.Mihnea. “Hulubul păcii”. 

 

 

● cunoaşte     scurte     date  
   biografice    despre     autor,  
   operele sale;  
●determină structura artistică a 
poeziei; noţiuni generale 
despre eroul liric;  

●citeşte expresiv poezia, 

evidenţiind practic elementele 

citirii expresive;  

●determină mijloacele de 

comunicare   a      mesajului  
   operei;  
●îşi expune părerea 
argumentînd; 
 

 
 
 
2 

Din literatura română  

(o operă la alegerea profesorului) 

 

Dimitrie  

BOLINTINEANU  

 

“Muma lui Ştefan cel Mare”  

Valori etice şi patriotice. Compoziţia 

operei.  

Analogii în artă. Muzică. Ş. Neaga, 

cantata “Ştefan cel Mare”. 

 

George  

COŞBUC  

 

“Mama” 

Surse emotive. Valori etice ale operei. 

Chipul mamei. 

 

 

 

 

●cunoaşte scurte date 

biografice despre scriitor (la 

alegere);  

●identifică compoziţia operei; 

personajele; valorile etice ale 

poeziei; 

● citeşte expresiv opera;  

●sesizează mijloacele artistice;  

●caracterizează eroul central 

argumentîndu-şi părerea; 
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Lectură individuală. G. Coşbuc. “Idile”. 
 

17  

LITERATURA UNIVERSALĂ 

 

 
 
3 

 

 

Poveşti  populare (2 poveşti la alegerea 

profesorului). 

„Inelul fermecat” (italiană); 

„Preafrumoasa Vasilisa”, (rusă); “Şase 

fraţi” (franceză). 

„Sindbad-marinarul” (arabă). Varietatea 

tematică, conţinutul asemănător, idealurile 

naţionale, elementele fantastice ale 

poveştilor. Trăsăturile caracteristice ale 

acestui gen folcloric. Specificul naţional al 

poveştilor.  

Compararea poveştilor citite cu cele 

naţionale.  

Ilustraţii, filme cu desene animate în baza 

conţinutului poveştilor citite. 

Teoria literaturii. Povestea populară 

(repetare). 

Lectură individuală. „O rublă cîştigată” 

(gruzină); „Vulpea, melcul şi viespele” 

(franceză);  „Şase fraţi” (franceză). 

 

 

 

 

●aprofundează noţiunea 

despre povestea populară; 

●descoperă elementele reale 

şi fantastice; conţinutul 

poveştii (la alegere); eroii; 

varietatea tematică; 

●compară conţinutul poveştii 

citite cu poveştile 

moldoveneşti; 

●citeşte, povesteşte cele ci-

tite;  

● caracterizează eroii;  

● construieşte planul simplu;  

● îşi argumentează părerea; 

7 POVESTI CULTE 
(Sec. al XIX-lea) 

4 Alexandr Sergheevici  

PUŞKIN  

(1799-1837), poet rus. 

„Domniţa adormită şi cei şapte voinici” 

Confruntarea frumuseţii adevărate, 

bogăţiei sufleteşti cu frumuseţea exterioară; 

ipocrizia şi severitatea. Confirmarea 

idealurilor etico-morale sublime în poveste. 

Fantasticul în operă. Forma versificată a 

poveştii. Povestea literară şi creaţia populară 

orală. 

Teoria literaturii. Povestea cultă 

(repetare). 
Lectură individuală: A. Puşkin. „Povestea 
pescarului şi a peştişorului de aur”. 

 
 
 

●cunoaşte date despre autor, 

operele lui;  

●sesizează conţinutul poveştii, 

eroii;  

● deosebeşte povestea literară 

de  cea populară; 

● citeşte, povesteşte conţinutul 

poveştii;  

● caracterizează eroii;  

● determină elementele reale,  
fantastice, mijloacele artistice;  

●evidenţiază gîndul principal 

ce reiese din conţinut; 
 

3 Hans Hristian   
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ANDERSEN  

(1805-1875), scriitor danez. „Crăiasa 

zăpezilor” sau „Privighetoarea” (o poveste 

la alegere).  

„Crăiasa zăpezilor”  

Triumful dragostei fidele, pline de 

abnegaţie asupra începutului egoist în viaţă. 

Gretchen şi Karl, peripeţiile lor. Atitudinea 

autorului faţă de eroii acestei opere.  

„Privighetoarea”  

Frumuseţea naturii, priceperea     de    a   

concepe,   a respecta şi a iubi. 

Teoria literaturii. Povestea cultă şi 

povestea populară, deosebirile dintre ele 

(aprofundare). 

Lectură individuală. H. Andersen. „Gîştele 

sălbatice”. 

Paralelism literar. V.Gauf. „Piticul Nas”;  

O. Wilde. „Prinţul fericit”. 
 

●cunoaşte    informaţii     bio- 

   grafice    despre       autor;  

   operele lui; 

● sesizează conţinutul poveştii 

(la alegere), eroii; 

● citeşte, povesteşte conţinutul 

operei; 

● apreciază personajele;  

●expune atitudinea autorului 

faţă de eroii poveştii; 

●construieşte planul simplu al 

unor fragmente cu ajutorul 

întrebărilor puse de profesor; 

●îşi expune părerea argu-

mentînd; 

 

7 LITERATURA UNIVERSALĂ  

(Sес. XIX - XX) 
 

3 Rudolf Erhik  

RASPE  

(1737-1794), scriitor german. „Peripeţiile 

uimitoare ale baronului Munchausen” 

(capitole la alegerea profesorului).  

Istoriile   vesele    ale      lui R.E. Raspe 

despre baronul Munchausen. Fantasticul şi 

exagerarea eroismului eroilor. Baronul 

Munchausen – eroul preferat al copiilor şi al 

celor maturi. 

Lectură individuală.  

R. Raspe. „Culegerea oamenilor veseli ”. 

Paralelism literar. J.Swift. „Guliver în ţara 

piticilor”. 

Analogii în artă. Arta plastică. Ilustraţii 

de G. Dore. „Peripeţiile lui Munchausen”. 

 

 

 
 
 

●cunoaşte scurte date 

biografice despre autor; 

conţinutul capitolelor selectate; 

personajele; 

●citeşte, povesteşte conţinutul 

capitolelor;  

●caracterizează eroul central; 

determină fantasticul, 

hiperbola;  

●îşi expune părera 

argumentînd; 

 
 

4 Mark  TWAIN  

(Samuel Lengghor  

KLEMENS)  

(1835-1910), prozator american.   

“Aventurile lui Tom Soier” 

 

 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor şi operele 

lui; conţinutul capitolelor 
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 Viaţa orăşelului şi peripeţiile prietenilor. 

Cutezanţa, ingeniozitatea, fidelitatea 

prieteniei. Lumea copilăriei în operă. 

Trăsăturile de caracter a lui Tom care se 

dezvăluie  în relaţiile cu prietenii. Tom şi 

mătuşa sa. 

 

Lectură individuală. M. Twain. ” Prinţ  şi 

cerşetor”.  

Paralelism literar L. A. Businar. Căpitanul 

Sorvigolova”. 

 

învăţate la lecţie; eroii 

principali şi secundari; 

●caracterizează eroii reişind 

din comportarea şi faptele lor, 

din  relaţiile  cu alte  

personaje;  

● determină ideea operei; 

● construieşte planul simplu al 

unui fragment;  

●descoperă motivul 

comportării eroilor; 

●apreciază atitudinea autorului 

faţă de eroii săi; 

●determină  indicii cosmici în 

operă aduce exemple de 

situaţii cosmice în roman; 

● îşi argumentează părerea. 
 

Repartizarea orelor  

 

Studierea operelor – 57 ore (din care 8 ore disponibile) 

       Lucrări de control – 2 ore (1 oră pentru literatura universală) 

                          Comunicarea orală şi scrisă – 5 ore 

                          Lectură individuală – 4 ore (2 ore pentru literatura universală) 

                          Repetare la sfîrşit de an – 2 ore 

 

Pentru memorizare 

Proverbe şi zicători. 

M. Eminescu “Freamătde codru”. 

V. Alecsandri . ( un pastel la alegere). 

P. Boţu.   ”Baştina”. 

V. Romanciuc “În limba păcii”. 

     
Comunicarea orală şi scrisă  

 

Citirea expresivă conştientă, rapidă (cu voce tare, în gînd) a unor fragmente şi 

episoade din operele literare . 

Expunerea amănunţită a unor opere în proză şi a unor fragmente din operele literare 

studiate, care conţin şi elemente descriptive. 

Răspuns desfăşurat la o întrebare (scris). 

Comentarea unor imagini. 

Planul simplu şi planul desfăşurat al unor fragmente sau opere literare. 

Compunere-descriere a unor obiecte, animale, a naturii. 

Naraţiune cu elemente de caracterizare. 

Compunere după un proverb (scris). 

Scrisoare adresată unui personaj literar (scris). 

Rezumat la o carte. 

Caracterizarea personajelor literare  (scris). 
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Clasa a 6–a 
( 70 de ore, 2 ore pe săptămînă, disponibile – 8 ore) 

 
 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 

1  

INTRODUCERE 
 

Reflectarea omului în literatura artistică 
moldovenească. 

 

Elevul/eleva: 

 
●cunoaşte modurile, mijloacele 
de reflectare a vieţii omului în 
literatură; 

  
CREAŢIA POPULARĂ ORALĂ 

 

4  

Folclorul calendaristic: colinde, 

pluguşor, sorcova, steaua, semănatul, 

malanca.  

Teoria literaturii. Colinda, pluguşorul, 

sorcova (noţiuni). 

Lectură individuală. Colinde: “Ştefan cel 

Mare”, “Cerbul vînat”, “Leagăn de mătase”. 
 

●cunoaşte clasificarea 

folclorului calendaristic; noţiuni 

generale despre colindă, 

pluguşor, sorcovă; 
● citeşte expresiv şi anali-
zează conţinutul cîntecelor 
folclorice;  
● vorbeşte despre locul 
obiceiurilor de iarnă în viaţa 
moldovenilor; 
● povesteşte  despre 
participarea personală la 
aceste sărbători; 

10  
PAGINI DIN LITERATURA VECHE ŞI CEA CLASICĂ 

 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema trecutului istoric al 

poporului moldovenesc 

 

Grigore  

 URECHE 

 

“De moartea lui Ştefan-Vodă celui Bun”   

Portretul literar – procedeu de exprimare a 

atitudinii scriitorului faţă de personalitatea 

istorică. 

Teoria literaturii. Portretul literar. 

Lectură individuală. G.Ureche. 

“Letopiseţul Ţării Moldovei” (fragment – 

legenda Moldovei);  

M. Costin. “Letopiseţul Ţării Moldovei” 

(fragment). 

Analogii în artă. Muzică. Ş. Neaga, 

 
 
 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor şi operele 

lui; noţiunea de portret literar;  

●sesizează rolul şi locul pe 

care-l ocupă Ştefan cel Mare 

în istoria, viaţa poporului 

moldovenesc; 

●înţelege şi întrebuinţează 

noţiunile de portret literar; 
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2 
 
 

cantata “Ştefan cel Mare”. 

 

Vasile  

ALECSANDRI  

“Dragoş”.  

Interpretarea poetică a legendei de către 

scriitor în scopul de a trezi dragostea faţă de 

istoria poporului moldovenesc. 

Teoria literaturii. Rima (felurile rimei). 

Lectură individuală. V. Alecsandri. “Grui 

Sînger”. 

 

 

 

•cunoaşte    date    biografice  
despre autor; tema, structura 
legendei, noţiunile de teorie 
literară; 
•determină felurile rimei; 
•citeşte expresiv opera. 
 

2 Alexandru  

 DONICI  

 

”Doi cîini” 

Critica metehnelor omeneşti. Modalităţi de 

exprimare a atitudinii scriitorului faţă de 

personajele fabulei (ironia, vorbirea 

personajelor). 

Teoria literaturii. Alegoria. Fabula. 

Lectură individuală. A. Donici. “Lupul 

nazîr”. 

Paralelism literar. I. Krîlov. “Fabule”; 

T.Arghezi. “Tîlharul pedepsit”; Esop. “Cei doi 

cîini”; I.Glibov. “Ştiuca”. 

Analogii în artă. Arta plastică. A. Donici. 

“Fabule”, ilustrate de I. Bogdesco.  
 

 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, denu-

mirile cîtorva fabule; 

●caracterizează personajele; 

analizează fabulele şi 

determină modalităţile de 

exprimare a atitudinii 

scriitorului faţă de eroii fabulei; 

● sesiează ideea şi morala 

fabulei; 

● înţelege ce este fabula şi 

alegoria, 

●îşi expune părerea despre 

zugrăvirea alegorică a eroilor, 

a faptelor lor; 

●recită o fabulă; 
 

2 Ion   

CREANGĂ 

 

“Amintiri din copilărie”     (cap. I). 

Tablouri emoţionante din copilăria 

naratorului. Sentimentul dominant – 

dragostea eroului narator faţă de oamenii şi 

locurile copilăriei sale. Rolul ironiei în res-

pingerea metodelor negative de instruire şi 

educaţie în şcoala veche. 

Teoria literaturii. Umorul. Ironia. 

Arhaismele. 

Lectură individuală. I. Creangă. “Amintiri 

din copilărie”  (cap. II). 

Paralelism literar.I. Teodoreanu. “Prăva-

le-Baba”; P. Mirnîi. “Gerilă”; A. Lupan. 

“Plecarea”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

 
 

●cunoaşte     scurte      date  
biografice despre scriitor; 
activitatea lui literară; 
conţinutul fragmentului, eroii; 
noţiuni de ironie, umor, 
arhaisme;  

●determină tema; ideea;  

●caracterizează eroii; 

●argumentează rolul ironiei, 

umorului în redarea tablourilor 

din copilăria naratorului;  

●îşi exprimă atitudinea faţă de 

acţiunile eroului principal;  

●citeşte expresiv şi povesteşte 

conţinutul;  

●construieşte planul simplu al 

fragmentului din  “Amintiri… ”; 
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I. Bogdesco, ilustrarea “Operelor alese” 

ale lui I. Creangă. 

 

 

 

 

2 Mihai   

EMINESCU 

 

 “Revedere” 

Funcţia dialogului şi a diminutivelor, a 

compoziţiei şi versificaţiei poeziei. Originea 

folclorică a motivului de bază al operei. Ideea 

poeziei. Dragostea poetuli faţă de natură. 

Aprofundarea deprinderilor de citire 

expresivă. 

Teoria literaturii. Piciorul metric  bisilabic. 

Lectură individuală. M. Eminescu. “Ce te 

legeni, codrule”, “ Făt-Frumos din tei”, 

“Codrule, măria ta”. 

Paralelism literar. G. Coşbuc. “Vestitorii 

primăverii”; G.Topîrceanu. “Rapsodii de 

toamnă”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

E. Romanescu. “Primăvara”. 

 

 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

lui;  

●identifică funcţia dialogului, a 

compoziţiei, a versificaţiei la 

redarea gîndurilor poetice; 

originea folclorică a motivului 

de bază al operei;  

●determină tema, ideea;  

●îşi argumentează părerea: 

natura trebuie ocrotită în 

numele vieţii pe pămînt; 

●citeşte şi recită poezia; 

15  
DIN LITERATURA  SEC. XX 

 

2 Literatura plaiului natal 

 

Alexei  

MARINAT 

 

“Sărituri fără prăjină” 

Comicul de limbaj, de situaţie. Critica 

aspectelor de viaţă ale satului.  

Teoria literaturii. Proza umoristică.  

Lectură individuală.  

A. Marinat. “Drob de sare”.  

 

 
 
 
 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

lui;  

●înţelege semnificaţia titlului 

poeziei; 

●sesizează conţinutul prozei 

umoristice;  

●concretizează modalitatea de 

ridicularizare a metehnelor 

omeneşti; 

●îşi exprimă argumentat pă-

rerea faţă de acţiunile eroiilor; 

● povesteşte conţinutul tex-

tului; 
 
 

3   
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Ion  

DRUŢĂ 

“Povestea furnicii”  

Valori etice şi conceptuale ale operei. 

Sensul alegoric al nuvelei. Funcţia 

elementelor compoziţionale în dezvoltarea 

ideii operei. 

Teoria literaturii. Tema şi ideea operei 

literare. 

Lectură individuală. I. Druţă. “Osînda 

căutării” (povestiri la alegere). 

Paralelism literar. E. Gîrleanu.    

“Călătoare”;  R. Lungu.   “Floarea   cerului”; 

B. Istru. “Laudă mîinilor”. 

 

 
●cunoaşte date biografice 

despre autor, oprele lui; 

conţinutul operei, eroii; no-

ţiunile de teorie literară;  

●determină tema; ideea;  

●citeşte chibzuit, povesteşte 

conţinutul;  

●îşi exprimă părerea despre 

faptele descrise în operă;  

 

2 Grigore  

VIERU  

 

“Mă rog de tine”, “Către fiu mama” 

 Rolul repetiţiei în evocarea elementelor 

eterne ale naturii. Sentimentul filial al eroului 

liric. Mijloace de exprimare a sentimentului 

matern al eroului liric. 

Teoria literaturii. Repetiţia. Eroul liric. 

Lectură individuală.  

Gr. Vieru. “Mama”; “Ghicitoare fără sfîrşit”. 

Paralelism literar. M. Benea. “Iar la tine, 

mamă”; V. Tărîţanu .“Eşti fericit”. 

Analogii în artă. Arta plastică. L. 

Sainciuc, ilustraţii la cartea lui Gr.Vieru “Ma-

ma”. 

Muzică. “Mă rog de tine”, muz. D. Fusu, 

vers. Gr.Vieru. 

 

 
 
 
●citeşte poeziile expresiv, 

cugetînd; 

●îşi exprimă părerea despre 

dragostea faţă de mamă, 

sacrificiul în numele ei, faţă de 

pămîntul natal;  

●recită o poezie, la alegere, 

din opera lui Gr. Vieru; 

 

3 Spiridon   

VANGHELI   

 

“Şalul verde” 

Conţinutul dramatic. Chipul mamei. 

Mesajul etic al operei. Mijloace artistice, 

elemente folclorice (subiectul de bază, 

credinţa în soartă, relaţia om – natură). 

Semnificaţia titlului. 

Mimica, gesturile-modalităţi ale citirii 

expresive. 

Teoria literaturii. Dramaticul. 

Lecturăindividuală.S.Vangheli. “Bunelul”. 

Analogii în artă. Muzică. “Balada bobului 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor şi ope-

rele lui; 

●identifică noţiunea de teorie 

literară: dramatic;  

●caracterizează chipul mamei;  

●evidenţiază valorile etice, 

morale ale operei; 

●ideea sacrificiului în numele 

copiilor;   

●găseşte mijloacele       de  
   exprimare a sentimentului     
matern;  

●recită un fragment din “Şalul 
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de grîu”, muz. I. Vornicu, vers. S. Vangheli. 

 

verde”; 
 

2 Nicolae  

 DABIJA 

 

“Recital de poezii la o casă de copii” 

Valorile etice ale poeziei. Poziţia autorului. 

Elemente ale stilului publicistic în poezie. 

Citirea expresivă a dialogurilor. 

Teoria literaturii. Dialogul. Adresările în 

opera artistică. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

A. Mudrea. “Casa de copii”.  

 

●cunoaşte date biografice 

despre autor; operele lui;   

●determină poziţia autorului în 

operă; valorile ei etice; 

elemente ale stilului publicistic;  

● cunoaşte tema, ideea 

operei; 

●citeşte expresiv poezia şi o 

recită; 

●evidenţiază mijloacele 

artistice care au contribuit la 

realizarea ideii; 

●îşi exprimă părerea despre 

cele relatate de autor;  

2 Gheorge  

CIIOCOI 

“Comoara” 

Ideea poeziei:  dragostea faţă de limba 

maternă – limba moldovenească. Poziţia 

autorului. 

Teoria literaturii. Personificarea. 

Paralelism literar. G. Vieru. “Graiul”; N. 

Costenco. “Limba moldovenească”; V. 

Teleucă. “O altă limbă mai frumoasă nu-i” 

Analogii în artă. Arta plastică.  

“Limba noastră”; muz. T. Chriac, vers. A. 

Mateevici 

 

cunoaşte date biografice 

despre autor; operele lui;   

●determină poziţia autorului în 

operă; valorile ei etice; 

elemente ale stilului publicistic; 

 ● cunoaşte tema, ideea 

poeziei; 

●citeşte expresiv poezia şi o 

recită; 

●evidenţiază mijloacele 

artistice care au contribuit la 

realizarea ideii; 

●îşi exprimă părerea despre 

cele relatate de autor; 

2 Din literatura română 

 

Marin  

PREDA 

 

“Premiul întîi” 

Mijloace artistice de exprimare a trăirilor 

personajelor: descrierea, dialogul, monolo-

gul. Surse emotive ale operei. 

Lectură individuală. M. Preda .“Moromeţii” 

(fragmente la alegere). 

 

 

●cunoaşte date biografice 

despre autor, oprele lui; 

conţinutul operei, eroii, 

mijloacele artistice de 

exprimare a trăirilor 

personajelor; tema; ideea; 

fragmentului;  

●citeşte cugetînd, expresiv; 

●povesteşte conţinutul 

fragmentului; 

●caracterizează eroul central 

alăturînd şi părerea personală; 

îşi exprimă părerea despre 

faptele descrise în operă; 

19  
LITERATURA UNIVERSALĂ 

 

3 MITURILE  

●cunoaşte noţiunile teoretice 



 19 

 

Miturile Greciei Antice “Dedal şi Icar”, 

“Faptele lui Heracle” (la alegerea 

profesorului). 

Miturile slavone. “Mitul despre Soare” 

sau miturile vechii Indii. “Facerea lumii şi a 

nopţii” 

 Zeii şi oamenii în mituri şi legende. 

Interpretarea în mituri a credinţei, percepţiei, 

filozofiei timpului. 

Teoria literaturii. Miturile (noţiuni). 

Lectură individuală. Miturile slave.  

Paralelism literar. V. Smirnov. “Eroii 

Eladei”. 

  

de mit; conţinutul şi eroii 

miturilor studiate;  

●explică cauzele apariţiei 

elementelor comune în miturile 

diferitor popoare; 

●determină asemănările şi 

deosebirile dintre mit, le-

gendă, poveste; 

●exprimă atitudinea personală 

faţă de eroii miturilor, 

argumentînd punctul său de 

vedere;  
 
 
 

  
LITERATURA UNIVERSALĂ VECHE 

 
2 Homer, poet al Greciei Antice. 

”Odiseea” (cîntul IX) 

Homer – poet legendar al grecilor, căruia 

tradiţia antică îi prescria crearea poemelor 

epice “Iliada” şi “Odiseia”. Baza subiectului - 

formarea mitologică şi istorică a Greciei 

Antice. 

Călătoriile şi uimitoarele peripeţii ale 

viteazului Odiseu. Deşteptăciunea, 

ingeniozitatea; particularităţile descrierii 

faptelor şi eroilor (hiperbola, repetiţia, 

epitete). 

Teoria literaturii. Genul epic. Poemul 

epic. Hiperbola. 

Paralelism literar. G. Longfello. “Cîntul lui 

Gaiavat”. 

 
●cunoaşte date biografice 
despre autor, conţinutul 
cîntului IX; mitul formării 
Greciei; noţiunile de teorie lite-
rară;  

●îşi exprimă atitudinea faţă de 

cele descrisе, relatate în 

poem;      

●argumentează punctul  său 

de vedere cu exemple şi citate 

din text; 

●determină tropii;  
 
 

14  
LITERATURA UNIVERSALĂ 

(Sec. XIX - XX) 
2 Ivan Andreevici   

KRÎLOV  

(1769–1844), remarcabil fabulist rus.  

“Măgarul şi privighetoarea”, “Frunzele 

şi rădăcinile”.  

Sensul concret-istoric şi general-uman al 

fabulelor. Ridiculizarea şi condamnarea 

neajunsurilor, viciilor omeneşti. Măiestria lui 

I.Krîlov – fabulistul. Aforismul limbii fabulelor, 

apropierea de limba populară. Reflectarea 

înţelepciunii poporului în fabulă. 

Teoria literaturii. Fabula. Alegoria 

 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre fabulist, titlurile 

şi conţinutul fabulelor; 

complexitatea problemelor; ● 

●caracterizează eroii; 

●recită expresiv o fabulă la 

alegere; 

●exprimă atitudinea personală 

faţă de problemele ridicate în 

fabule; 
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(aprofundare). 

Lectură individuală. I. Krîlov. “Fabule”. 

 

●argumentează punctul său de 

vedere;  
 

3 Alexandr Sergheevici  

PUŞKIN  

(1799-1837), poet şi prozaic rus 

“Dimineaţa de iarnă”, “Dădacei”, 

“Cîntecul  lui Oleg Înţeleptul” 

Omul şi natura în operele lui Puşkin. Tema 

letopiseţelor în lumina poeziilor sublime. 

Confruntarea textelor cronicilor cu 

“Cîntecul…”; noţiuni de mijloace artistice în 

reproducerea  evenimentelor. 

Teoria literaturii. Noţiune de baladă. 

Lectură individuală. A.S. Puşkin. “Viforul”. 

 

 
●îşi îmbogăţeşte cunoştinţele 
cu date biografice despre poet;  
●sesizează tema, ideea 
operelor; 
●caracterizează eroii ; 
●compară cronicile cu 
“Cîntecul…”; 
●redă tema  unităţii omului şi a  
naturii; 
●citeşte expresiv fragmente 
din opere; 
●descoperă particularităţile 
artistice; 
● depistează valorile estetice, 
relaţia om – natră; 
● identifică noţiunea de teorie 
literară; 
 

3 Valentin Grigorievici  

RASPUTIN  

(năc. 1937), scriitor rus 

“Lecţiile de franceză”.   

Oglindirea greutăţilor, din timpul 

războiului, în povestire. Setea de cunoştinţe 

a tînărului erou, statornicia morală. 

Sentimentul propriei demnităţi. Fineţea 

spirituală a învăţătoarei. Rolul ei în viaţa 

băiatului. 

Lectură individuală. V. Rasputin. “Să 

trăieşti şi să-ţi aminteşti”. 

Paralelism literar. A. Alekxin. “Eudochia 

cea smintită”. 

 

 
 
 

●cunoaşte date biografice 

despre    autor;   conţinutul  
operei; eroii povestirii;  

●determină tema; ideea;  

●citeşte chibzuit; 

●povesteşte     rezumativ  
    conţinutul operei;  
●îşi exprimă părerea despre 
faptele descrise în operă; 
 
 
 
 

3 Jаcк   

LONDON  

(Djon GRIFFIT)  

(1876–1916), scriitor american.  

“Dragoste de viaţă” 

”Stăpînirea de sine, tendinţa spre viaţă a 

eroilor, bărbăţia lor în confruntarea cu 

încercările grele ale naturii. 

Lectură individuală. J. London. “Colţ Alb”. 

 

 

 
 
 

●cunoaşte date biografice 

despre scriitor; conţinutul 

operei;  

●identifică tema; ideea; 

●caracterizează eroii povestirii; 

 
●îşi exprimă părerea despre 
faptele relatate în operă. 

3 Ray Duglas 

BRADBURY 
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(1920-2012), scriitor american, maestru 

creator de romane şi povestiri fantastice. 

“Vacanţa”, “Zîmbetul” (o operă la alegere).  

Umanismul în povestirile lui R.Bradbury, 

oglindirea problemelor morale acute sociale, 

spirituale. 

Tema omenirii ce şi-a pierdut valorile 

spirituale în goană după avuţie. Copilul şi vîr-

stnicii.     Durere şi speranţă. 

Lectură individuală. R. Brаdbury. “Dimineaţa 

verde”. 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor; conţinutul 

povestirii citite; tema; ideea; 

personajele;  

●caracterizează eroii;  

●îşi exprimă argumentat pă-

rerea despre problemele 

oglindite în operă. 
 

 

Repartizarea operelor  

                     Studierea operelor – 57 ore ( din care 8 ore disponibile) 

Lucrări de control – 2 orе (1 oră pentru literatura universală) 

                      Comunicarea orală şi scrisă – 6 ore 

Lectură individuală – 3 ore (1 oră pentru literatura universală) 

                     Repetare la sfîrşit de an – 2 ore 

 

Pentru memorizare  

M. Eminescu.  “Revedere”. 

A. Donici.  “Doi cîini”. 

I. Krîlov.  o fabulă la alegere. 

S. Vangheli.  “Şalul verde” (fragment). 

N.Dabija. “Recital de poezii la o casă de copii” 

 

 

Comunicarea orală şi scrisă 

Intonaţia în textele literare, ştiinţifice, publicistice. 

Expunerea amănunţită, selectivă, succintă a unei opere studiate (a unui fragment 

dintr-o operă) cu includerea elementelor descriptive (scris). 

Răspuns desfăşurat la o întrebare.  

Caracterizarea paralelă a personajelor.  

Planul simplu, dezvoltat şi din citate al unei opere sau al unui fragment. 

Schiţări de portret ale personajelor litarare (scris). 

Povestire după imagini a unui film, a unei emisiuni televizate (scris). 

Rezumat la o emisiune televizată, operă literară (scris). 

Dialoguri, scenete. 

Descrierea lumii înconjurătoare.  
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Clasa a 7–a 
( 70 de ore, 2 ore pe săptămînă, disponibile – 8 ore) 

 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 

1  

INTRODUCERE 
 

Literatura – arta ce reflectă viaţa prin 
intermediul descrierii artistice. Relaţiile lite-
raturii cu celelalte arte. 

 

Elevul / eleva: 

 
●cunoaşte decrierea artistică 
– element de reflectare 
artistică a vieţii; relaţiile 
literaturii moldoveneşti cu alte 
arte;  
●participă în cadrul discuţiilor 
exprimîndu-şi părerea; 

 
2 

 

CREAŢIA POPULARĂ ORALĂ 
 

 
2 

 

“Legenda rîndunicii” 

 

Semnificaţia etico-didactică a întîmplărilor 

reale şi fantastice în legendă. Afinităţi cu 

povestea populară.  

Teoria literaturii. Legenda populară. 

Lectură individuală. “Poiana tătarilor”, 

“Cazacul şi turcii”. 
Paralelism literar.  “Legenda mărţişorului”; 
“Legenda viţei  de  vie”. 

 
 

●cunoaşte conţinutul, tema, 

ideea legendei populare; eroii 

principali, secundari, pozitivi, 

negativi;  

●determină afinităţile legendei 

cu povestea populară; 

●citeşte, povesteşte conţinutul 

după planul întocmit; 

●caracterizează eroii expri-

mîndu-şi poziţia faţă de faptele 

lor; 
●evidenţiază valoarea etico-
didactică a operei; 

 
6 
 

 
DIN  LITERATURA  CLASICĂ 

 
3 Vasile  

ALECSANDRI 

“Porojan”. 

Compoziţia operei şi rolul ei în descrierea 

tablourilor emoţionale ale copilăriei. Poziţia 

etică a autorului. Ideea umanistă a operei.  

Teoria literaturii. Compoziţia. Scrisoarea 

literară în proză. 

Lectură individuală. V. Alecsandri. “O 

primblare la munţi”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  I. 

Bogdesco. Ilustrarea povestirii “Porojan”.  

 
 

 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

lui; conţinutul, compoziţia, 

personajele literare; noţiuni de 

scrisoare literară în proză; 

tema, ideea povestirii; 

●citeşte, povesteşte conţinutul; 

apreciază poziţia autorului faţă 

de cele relatate; valoarea etică 

a operei;  

●caracterizează eroii expu-

nîndu-şi argumentat părerea, 
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atitudinea personală faţă de 

eroi; 
 

 
3 

 

Mihai   

EMINESCU 

 

“Călin” 

Note umoristice şi ironice. Rolul alegoriei 

şi al paralelismului poetic. Valori etico- 

estetice în operă. 

Citirea expresivă a poeziilor lirice. 

Teoria literaturii. Metafora. Epitetul 

metaforic. 

Lectură individuală. M. Eminescu. “Făt-

Frumos din tei”. 

Paralelism literar.  A. Ciocanu. 

“Întoarcerea lui Călin”. 
 

 
 
 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor şi operele  

acestuia;  

●determină rolul ironiei, 

umorului, alegoriei; motivele 

de basm în fragment;  

●caracterizează eroii;  

●vorbeşte despre valorile 

etico-estetice în poem; 

●determină şi cunoaşte me-

tafora, epitetul metaforic; 
●precizează conceptul filozofic 
al lui M. Eminescu – lumea de 
mit, expunîndu-şi părerea;  
●recită expresiv un fragment 
din poem; 

20  
LITERATURA  Sес. XX 

 

2  

Vasile  

 LEVIŢCHI 

 

“Cuvînt pentru Luceafăr” 

Omagierea şi proslăvirea marelui 

Eminescu. Conţinutul de idei al poeziei. 

Teoria literaturii. Epitetul (repetare). 

Lectură individuală. V. Leviţchi. “În 

împărăţia Poetului”; “Odă lui Harap-Alb”. 

Paralelism literar. G. Vieru. “Legămînt”;  

D.Matcovschi. “Eminescu”. 

 
 

 
 
 

●cunoaşte date biografice 

despre scriitor; 

●determină conţinutul de idei şi 

mijloacele artistice; 

●demonstrează că poezia este 

un omagiu adus operei 

eminesciene; 

●îşi exprimă dragostea faţă de 

marele poet; 

●recită şi citeşte expresiv 

poezia; 
 
 

  

Tema Marelui Război.  
Motivul sacrificiului în opera scriitorului 
 

 

2  

Ion   

VATAMANU  

“Mama”  

Rolul repetiţiei şi al dialogului imaginat în 

 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

acestuia;  
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exprimarea sentimentelor şi sacrificiilor 

materne. Mesajul umanist al operei. 

Citirea expresivă a poeziei în proză. 

Teoria literaturii. Poezia în proză. 

Lectură individuală. I. Vatamanu. “Viaţa”. 

Paralelism literar. G. Vieru .“Război”; 

“Cămaşele”; O.Berdnic. “Mama”. 

Analogii în artă. Arta plastică.  

M. Ivasiuc, tabloul “Mama”.  
Muzică. D. Şostakovici, simfonia a şaptea. 

●identifică conţinutul poeziei; 

noţiunea de poezie în proză; 

●determină rolul mijloacelor 

artistice în exprimarea sen-

timentelor şi sacrificiilor ma-

mei;  

●descoperă tema; ideea operei 

exprimîndu-şi atitudinea;  
●recită un fragment din operă; 

2  

George   

MENIUC  

 

“Scripca prietenului meu”. 

Subiectul povestirii. Mijloace artistice de 

evocare a chipului lui Filipaş şi al mamei: 

peisajul polifonic, portretul, descrierea 

interiorului, dialogul, monologul, detaliul 

artistic. Rolul personajului-narator. 

Teoria literaturii. Naraţiunea (repetare). 

Descrierea. 

Lectură individuală. G. Meniuc. “Ultimul 

vagon” (povestiri la alegere). 

Paralelism literar. P. Zadnipru. “Tabloul 

fără colţ”,  

P. Cruceniuc. “De mai ţin eu arma 

încărcată”;A. Cibotaru. “Fiţi cu ochii în patru”.  

Analogii în artă. Arta plastică. 

 A. Plastov. “A trecut fascistul”. 

 

 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor; conţinutul 

povestirii, eroii; noţiunile de 

teorie literară;  

●determină mijloacele de 

evocare a eroilor operei; tema, 

ideea;  

●caracterizează eroii expu-

nîndu-şi părerea; 

●povesteşte conţinutul, alcă-

tuieşte planul desfăşurat al 

povestirii; 

5 Taina muncii şi a creaţiei  

în opera lui I. Druţă. 

 

Ion  

DRUŢĂ 

 

“Sania” 

Ideea dăruirii totale pentru atingerea 

perfecţiunii în artă. Motivul sacrificiului, 

conflictul psihologic al nuvelei. 

Teoria literaturii. Portretul literar 

(repetare). 

Lectură individuală. I. Druţă. “Dor de 

oameni”. 

Paralelism literar.  N. Labiş “Meşterul”. 

“Odihna”. Nuvela – odă dedicată omului 

muncii. Chipul mătuşii de la Năduşita. 

 
 
 
 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

sale;  

●caracterizează eroii 

nuvelelor; 

●redă tema, ideea, motivele 

operelor;  

●caracterizează eroii principali; 

●identifică personajele; 
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Semnificaţia titlului. 

 Teoria literaturii. Nuvela . 

 Lectură individuală. I. Druţă. “Horodişte”; 

“Rubanca”. 

 Paralelism literar. B. Istru. “Laudă 

mîinilor”; G. Vieru. “Către plugar”; P. Tîcina. 

“Cîntecul tractoristei”. 

 

“Odihna” 

 Nuvela-odă dedicată omului muncii. 

Chipul mătuşii de la Năduşita. 

Semnificaţia titlului. 

 Teoria literaturii. Nuvela . 

 Lectură individuală. I. Druţă. “Horodişte”; 

“Rubanca”. 

 Paralelism literar. B. Istru. “Laudă 

mîinilor”; G. Vieru. “Către plugar”; P. Tîcina. 

“Cîntecul tractoristei”. 
 

●comentează semnificaţia titlu-

lui nuvelei “Odihna”; 

●citeşte, povesteşte conţinutul 

operelor;  

●determină rolul autorului în 

text; 

●discută despre timpul şi 

spaţiul desfăşurării acţiunii; 

●îşi expune părerea despre 

frumuseţea relaţiilor umane; 

 

 

2  

Grigore   

VIERU  

 

“Casa părintească”  

Meditaţii lirice privind sentimentul casei şi 

al meleagului. Gradaţia zbuciumului 

sufletesc. Compoziţia inelară a poeziei.  

Teoria literaturii. Structura inelară a 

poeziei. 

Lectură individuală.Gr. Vieru. “Mamei”. 

Paralelism literar.  A. Dovjenko. “Mama”.  

Analogii în artă. Arta plastică.   

C. Bilocur, tabloul “Pămînt natal”. 

 

 

 
 
 

●cunoaşte date biografice 

despre poet; 

●determină conţinutul de idei; 

meditează asupra senti-

mentelor pe care le nutreşte 

eroul liric faţă de casa 

părintească, meleag; 

●citeşte expresiv, recită 

poezia; 

● îşi exprimă părerea per-

sonală faţă de mesajul operei; 

●Identifică tipul rimei în poezie; 

●urmăreşte gradaţia 

zbuciumului sufletesc; 
 

3 Mihail  CIBOTARU 

 

“Cîntec fără nume” 

Subiectul povestirii. Dramatismul situaţiei 

descrise. Portretul psihologic al personajului 

principal. Mesajul etic şi umanist al povestirii. 

 Teoria literaturii. Detaliul artistic 

(repetare). 

 Lectură individuală. M. Cibotaru. “Lupul”. 

 Paralelism literar. V. Korolenko. 

“Muzicantul orb”; G.Dimitriu. “Sonata lunii”.  

Analogii în artă. Muzică.  “Sonata lunii” 

 
 
 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor, operele 

acestuia;  

●înţelege conţinutul; tema; 

ideea;  

●sesizează mesajul etic şi 

umanist al operei; 

●caracterizează eroii;  

●determină ideea operei;  
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de L.V. Bethoven.  

 

●înţelege ce este detaliul 

artistic; 

●îşi expune părerea;  

●citeşte, povesteşte conţinutul;  
 

2 Literatura plaiului natal  

 

Emilian   

BUCOV 

 

“Mormîntul frăţesc” 

Răscoala de la Tatarbunar – tablou 

tragic din istoria poporului moldovenesc. 

Teoria literaturii. Liniile de subiect într-o 

operă literară. 

Lectură individuală. Em. Bucov. “Corabie 

roşie”; cîntecul revoluţionar “Tatarbunar”; A. 

Barbiusse. “Călăii”; B. Istru. “Tatarbunar”. 

Paralelism literar. A. Vlahuţă. “1905” 

Analogii în artă. Arta plastică. B. Obuh. 

“Eliberare”. 
 

 
 
●cunoaşte date biografice 

despre autor, oprele lui; 

conţinutul operei, eroii; no-

ţiunile de teorie literară;  

determină tema; ideea;  

●citeşte chibzuit, expresiv; 

●povesteşte conţinutul eviden-

ţiind liniile de subiect; 

●îşi exprimă părerea despre 

faptele descrise în operă;  

 

2 Din literatura română 

(o operă la alegere) 

 

Ion Luca  

CARAGIALE 

 

 “D-l Goe” 

Comic de limbaj şi filon satiric – procedee 

de reflectare în schiţă a imaginii moravurilor 

familiei burgheze din sec. XIX.  

Teoria literaturii. Schiţa. 

Lectură individuală. I. L. Caragiale. 

“Bacalaureat”. 

 

Nicolae  

LABIŞ  

“Scrisoare mamei”.  

Evocarea prin detalii sugestive a datinilor 

de Anul Nou. Atmosfera de basm a poeziei. 

Funcţia mijloacelor poetice: tropii, repetiţia, 

anafora, enumeraţia. Chipul mamei şi 

mesajul etic al poeziei. 

Teoria literaturii. Metonimia. 

 Lectură individuală. N. Labiş. “Puiul de 

cerb”. 

 

 
 
 
 
●cunoaşte  scurte date bio-
grafice despre unul din autori, 
opera acestuia; conţinutul 
schiţei;  

●determină procedeele de 

reflectare a moravurilor familiei 

burgheze din sec. XIX; 

●caracterizează eroii, 

expunîndu-şi părerea perso-

nală; 

●citeşte espresiv;  

●povesteşte rezumativ 

conţinutul schiţei;  

●comentează poezia; 
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20  
LITERATURA UNIVERSALĂ 

 
2  

POEZIA (sec. XVIII - XIX) 
 

Robert  

 BURNS  

(1759-1796), poet scoţian. (o operă la 

alegere)  

  

“Sărăcie onestă” 

Concepţiile poporului despre dreptate şi 

cinste. Măiestria artistică , expresivitatea şi 

limbajul poetic, inspiraţia folclorică şi 

cunoaşterea vieţii de toate zilele.  

Lectură individuală. R. Burns. “Fata 

disculţă”.  

Analogii în artă. Arta plastică.  

V. Favorskii, ilustrarea poeziei “Fata 

disculţă”.  

 

 

 
 
 
 
 
●cunoaşte  scurte date bio-
grafice despre autor, opera 
acestuia; 
●înţelege conţinutul, tema, 
ideile, tropii folosiţi de autor; 
noţiuni de teorie literară;  
●comentează poezia; 
● îşi expune părerea; 
●determină conceptul autorului 
despre dreptate, cinste; 
inspiraţia folclorică a poetului 
la realizarea operei;  
●elementele sentimenta-
lismului; tropii; 
 

2 Jorj Noil  

BYRON  

(1788-1824) poet englez  

“Doresc să fiu copil liber” 

sau Vaslii Andreevici 

JUKOVSKII 

(1783-1852), poet-romantic rus 

“Svetlana” 

 “Doresc să fiu copil liber” 

Eroul liric şi sentimentul răzvrătirii, 

disperării prezente în sufletul lui. Elemente 

ale romantismului în operă.  

Teoria literaturii. Romantismul. 

Lectură individuală. J. Byron. “Prometeu”. 

Paralelism literar. V. Scott. “Aivengo”. 

 

 
 
 
 
 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre autor, opera 

acestuia; 

●determină tema, ideea   
operei studiate; concepţia, 
poziţia autorului; tropii; 
●sesizează elementele 
romantismului în operă; 

●argumentează poziţia perso-

nală; 
 
 
 

3 Mihail   Iurievici    

LERMONTOV 

(1814-1841), poet rus. 

 

“Nourii”, “Cînd cîmpul galben…”, 

“Pînza pe corabie” .  

Singurătatea, dorul de patrie a poetului 

exilat. Comparaţia – baza construcţiei 

poeziei. Durerea despărţirii de patrie. 

 
 
 
 
 
●cunoaşte date biografice 

despre poet; opera acestuia;  

●redă conţinutul; ideile;  

●găseşte tropii folosiţi de 
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Particularităţile intonaţiei.  

“Cînd cîmpul galben…” 

Versuri pătrunzătoare despre frumuseţea 

şi armonia naturii. Unitatea muzical-ritmică a 

poeziei; expresivitatea şi semnificaţia ta-

blourilor poetice, lirismul profund.  

Lectură individuală. M. Lermontov.  

“Moartea poetului”. 

Teoria literaturii. Rima. Piciorul metric. 

 

autor; noţiuni de teorie literară;  

●comentează poeziile; 

●îşi expune părerea; 

4  

PROZA (sec. XIX - XX) 

 

Nikolai Vasilievici  

GOGOLI 

(1809-1952), scriitor şi dramaturg ucrainean 

 

“Taras Bulba” 

Operă istorico-romantică despre trecutul 

istoric al Ucrainei,  obţinerea libertăţii  şi 

formarea conştiinţei naţionale. Chipul eroilor 

principali:  Taras Buliba şi fii săi Bulibenki. 

Lectură individuală. N.V. Gogoli. 

“Mirgorod”.   

 

 
●cunoaşte scurte date bio-
grafice despre scriitor; 
●identifică tema, ideea; 
● apreciază patosul patriotic al 
povestirii; 
●sesizează pitorescul şi 
lirismul prozei; 
●caracterizează chipul eroilor 
principali; 
●îşi exprimă opinia despre 
personajul principal, apreciază 
faptele lui;; 
 
 

3  
Anton Pavlovici 

 CEHOV 
(1860-1904) scriitor  şi dramaturg rus 

 
“Cameleonul”, “Grosul şi Ţîrul”, 
“Răufăcătorul” (1-2 opere la alegre). 
Situaţii de comedie, fixate de scriitor şi 
conţinutul lor. Descoperirea metehnelor 
omeneşti în opera:  laşitatea, tirania şi 
slugărnicia. Manifestarea slugărniciei în 
operă. 

Lectură individuală. A.G. Cehov. 

“Povestiri”. 

Teoria literaturii. Detaliul artistic în opera 

satirică. 
 

 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-
grafice despre autor; 
●redă  subiectul, tema 
operelor; 
●sesizează semnificaţia  
dialogului şi detaliului artistic; 
●înţelege sensul titlului 
operelor;  
●citeşte expresiv unele 
fragmente; 

3 Artur    Conan  

DOYLE 

(1859-1930), scriitor englez. 

 

Cunoscut autor al  culegerii “Aventurile lui 

Şherlock Holmes”.  

Povestirea “Carbunculul albastru” sau  

“Lenta pestriţă” ( la alegerea profesorului).  

Eroul principal al operei lui Doyle. 

 
 
 
 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-
grafice despre autor; 
●redă subiectul, tema; 
●povesteşte succinct 
fragmente din povestire; 
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Trăsăturile uimitoare, capacitatea creatoare 

a lui Şherlock Holmes. 

 Particularităţile principale ale genului 

detectiv:  pătrunderea logică a  infracţiunii şi 

descoperirea ei. Fidelitatea lui Şherlock 

Holmes idealurilor  binelui, dreptăţii, fiind 

gata oricînd să acorde ajutor omului, care s-a 

pomenit în nenorocire. Particularităţile 

compoziţiei operei. 

   Teoria literaturii: Noţiune despre 

literatura detectivă. Descrierea în proză. 

Lectură individuală. S. King. „Cercetările 

doctorului Uotson”. 

 

 

●descrie oral porteretul eroului 
principal; 
●descoperă trăsăturile de 
caracter ale lui; 
 ●determină rolul de povestitor 
în operă; 
●lămureşte, care literatură se 
referă la detective;  
●îşi exprimă opinia despre cele 
citite; 

3 O’ HENRY 

(Wiliam Sidni PORTER) 

(1862-1910), scriitor american. 

 

“Darurile ursitoarelor” 

Semnificaţia titlului. Motive biblice şi viaţa 

reală a tinerei perechi. 

Puterea   dragostei  şi   sacrificiul   în   

numele   celor apropiaţi. “Povestea de 

Crăciun” a soartei lor. Originalitatea 

subiectului povestirii. 

 Teoria literaturii. Naraţiunea. 

Lectură individuală. O’ Henri. “Ultima 

frunză”. 

 

 

 

 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor; conţinutul 

operei, eroii, tema, ideea; 

noţiunile de teorie literară; 

caracterizează eroii; 

● sesizează mesajul de idei şi 

sentimente; 

● îşi expune opinia despre 

frumuseţea relaţiilor umane; 

● determină mijloacele artistice 

şi rolul lor în operă;  

 

 

 

Repartizarea orelor 

 

      Studierea operelor – 57 ore (din care 8 ore disponibile) 

      Lucrări de control – 2 ore (1 oră pentru literatura universală)  

      Comunicarea orală şi scrisă – 6 ore 

      Lectură individuală – 3 ore (1 oră pentru literatura universală) 

      Repetare la sfîrşit de an – 2 ore  

 

Pentru memorizare 

 

      M. Eminescu.  “Călin” (fragment). 

      I. Vatamanu.  “Mama”(fragment). 

     V. Leviţchi.   “Cuvînt pentru Luceafăr”. 
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   G. Vieru.   “Casa părintească”. 

   M. Lermontov.  (o poezie la alegere). 

 

Comunicarea orală şi scrisă 

 

Citirea (cu voce şi în gînd) a textelor literare, recitarea expresivă. 

Repovestirea amănunţită, selectivă, succintă a operelor studiate. 

Răspuns desfăşurat la o întrebare (scris). 

Caracterizarea personajelor literare (scris). 

Planul simplu, dezvoltat, din citate al propriei comunicări orale şi scrise. 

Comentariu analitic al unei opere în proză, în versuri (scris). 

Rezumatul  operelor literare. 

Povestiri despre participanţii la evenimentele social-istorice. 

Naraţiune în baza unui subiect cu începutul sau sfîrşitul dat (scris).  
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Clasa a 8–a 

 

( 70 de ore, 2 ore pe săptămînă, disponibile – 8 ore) 

 
 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 

1  

INTRODUCERE 
 

Expunerea artistică a evenimentelor 

obşteşti, a vieţii spirituale a poporului în 

literatura moldovenească. 

 
 

 

Elevul/eleva: 

 

●cunoaşte mijloacele de 

expunere artistică a vieţii 

spirituale a poporului, a 

evenimentelor obşteşti în 

literatură; 

 

3  

CREAŢIA POPULARĂ ORALĂ 
 

3  

Cîntece istorice. “Cîntecul lui Ştefan – 

Vodă”, “Cîntec despre Bogdan 

Hmelniţkii”. 

 Evocarea în imagini artistice a 

evenimentelor şi fi-gurilor istorice în cîntecele 

istorice. 

Teoria literaturii. Cîntecul istoric. 

Cîntecul revoluţionar. “Tatarbunar”. 

 Protestul poporului împo- 

triva asupririi nemiloase.   Bărbăţia şi 

dîrzenia oamenilor muncii în lupta pentru li-

bertate. 

Teoria literaturii. Cîntecul revoluţionar. 

Cîntece despre viaţa din trecut. “Cîntecul 

săracului”. 

Viaţa grea a moldovenilor şi dorinţa de 

răzbunare.  

Teoria literaturii. Doina-specie literară. 

Bucuria şi optimismul, dragostea faţă de 

patrie, munca liberă, modul de viaţă nou – 

temele cîntecelor noi. 
 

 
 
 
 
 

●cunoaşte trăsăturile specifice 

cîntecului popular, clasificarea 

lor; face caracteristica lor ca 

specie literară;  

●determină mjloacele artistice 

ce au contribuit la realizarea 

mesajului; noţiunea despre 

cîntec istoric, revoluţionar, 

doină; 

●citeşte expresiv;  

● răspunde la întrebări argu-

mentat;  expune părerea 

personală; 
 
 

8  
DIN LITERATURA CLASICĂ 

 

2 
 

Alexandru  

 DONICI  

 

”Vulpea şi bursucul” 

 

●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre autor; operele 

studiate; 
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Modalităţi de exprimare a atitudinii 

scriitorului faţă de personajele fabulei.  

Teoria literaturii.  Fabula (repetare). 

Lectură individuală. A. Donici. “Leul la 

vînat”. 

Paralelism literar. Fedru „Leul la vînat”,  

G. Alecxandrescu „ Lupul moralist”. 

”Analogii în artă. Arta plastică. A. 

Donici. “Fabule”, ilustrate de I. Bogdesco.  
 

●caracterizează eroii; 

analizează fabula şi determină 

modalităţile de exprimare a 

atitudinii scriitorului faţă de 

eroii fabulei; 

● sesiează ideea şi morala 

fabulei; 

●îşi expune părerea despre 

zugrăvirea alegorică a eroilor, 

a faptelor lor; 

● citeşte chibzuit şi expresiv 

fabula; 
 

3  

Vasile    

ALECSANDRI 

 

“Concertul în luncă” 

 

Atmosfera feerică, de basm în pastel. 

Compoziţia. Particularităţi poetice. Surse 

emotive, valori etice ale pastelului. 

Teoria literaturii. Contrastul (repetare). 

Enumeraţia. 

Lectură individuală. V. Alecsandri. “Serile 

de la Mirceşti”. 

Paralelism literar. V. Teleucă. “Cîntec de 

toamnă”; “Primăvara”. 

Analogii în artă. Muzică. M. Scoric. 

Cantata pentru cor şi orchestră “Primăvara”. 

 
 

 
 
 
●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre V. Alecsandri, 

opera lui; noţiunile de teorie 

literară, compoziţia  pastelului; 

●determină modalităţile de 

exprimare a atmosferei feerice 

de basm în pastel; poanta; 

valorile etice ale pastelului; 

 ●recită, citeşte expresiv 

pastelul; 

 

3 Ion   

CREANGĂ  

 

“Ivan Turbinca” 

Variante ale poveştii în folclorul altor 

popoare. Personajul central – întruchiparea 

binelului. Prezenţa umorului, ironiei, 

sarcasmului. 

Deprinderi de înscenare a operelor în 

proză. 

Teoria literaturii. Subiectul operei literare 

(aprofundare). Sarcasmul. 

Lectură individuală. I. Creangă. “Acul şi 

barosul”; “Cinci pîini”. 

Paralelism literar. “Soldatul şi moartea” 

(poveste rusă). 

 
 
 
●cunoaşte  date biografice 

despre autor, activitatea lite-

rară, conţinutul de idei al 

poveştii; eroii; tema; ideea; 

variante ale poveştii în folclorul 

altor popoare; 

●caracterizează eroii; 

●îşi expune părerea;  

●determină rolul umorului, 

ironiei, sarcasmului în des-
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Analogii în artă. Arta plastică. I. 

Bogdesco, ilustraţii la povestea “Ivan 

Turbinca”.   

Cinema. Nuvela cinematografică “Se 

caută un paznic”, scen. V. Ioviţă. 
 

făşurarea acţiunii poveştii;  

 

 

20  
DIN LITERATURA  SEC. XX 

 

2 Tema internaţionalismului – motiv 

călăuzitor în relaţiile de prietenie între 

popoare 

 

Literatura plaiului natal. 

 

Petre   

DARIENCO 

 

“Bună ziua, Ucraina”  

 Ideea înfrăţirii dintre mol-doveni şi 

ucraineni în poezie. Rolul mijloacelor artistice 

la crearea atmosferei prieteneşti. Mesajul 

poeziei. 

Teoria literaturii. Piciorul metric bisilabic 

(repetare). 

Lectură individuală. P. Darienco. 

“Versuri”. 

Analogii în artă. Muzică. A. Bilaş. “Să 

iubiţi Ucraina”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre scriitor, activi-

tatea literară; noţiunile de 

teorie literară; 

identifică particularităâile 

artistice; 

●determină tema, ideea, 

mijloacele de realizare a lor; 

mesajul operei; 

●citeşte expresiv; 

●comentează expunîndu-şi  

opinia;  

●recită poezia; 
 
 

2 Valoarea nepreţuită a existenţei umane – 
pîinea – în opera scriitorului 

 

Aureliu  

BUSUIOC 

“Pîine”. 

Rolul pîinii în viaţa omului. Ideea poeziei: 

pîinea – viaţă pe pămînt. 

Teoria literaturii. Distihul.  

Lectură individuală. A. Busuioc. 

“Cuvîntul”. 

Paralelism literar. B.Istru. “Laudă 

mîinilor”; “Iau bobul de grîu în palme”; B. 

Oliinik. “În apărarea pîinii”. 

Analogii în artă. Arta plastică.   I. Vieru,    

tabloul  

“Pîinea”. 

 

 
 
 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre autor şi acti-

vitatea lu literară; noţiuni de 

teorie literară; 

●tema; ideea operei literare; 

●determină motive comune în 

poeziile şi urăturile moldo-

veneşti; 

●idetifică în text imaginile 

poetice; 

● înţelege ce este distihul; 

●îşi expune părerea despre 

rolul pîinii în viaţa omenirii;  

●citeşte expresiv poezia; 
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2  

Liviu   

DAMIAN 

 

“Pîinea” 

Elogierea trudei plugarului. Rolul pîinii în 

istoria omenirii. Îndemnul   scriitorului  de   a  

respecta înaltele valori etice ale poporului. 

Motive comune în poeziile şi urăturile mol-

doveneşti.  

Teoria literaturii. Opera publicistică. 

 Lectură individuală. I. Chilaru. “Închinare 

pîinii”.  

Paralelism literar. G. Vodă. “Grîu”; M. G. 

Cibotaru. “Unde-i pîinea de la iepuri ?” 

Analogii în artă. Arta plastică. I. Vieru. 

“Noapte de vară”. 

Muzică. “Faţa pîinii”, muz. I. Sadovnic, 

ver. I. Hadîrcă. 
 

 

 

 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre autor şi acti-

vitatea lui literară;  

●cunoaşte ce este opera 

publicitică; 

●identifică tema; ideea operei 

literare; 

●determină motive comune în 

poeziile şi urăturile moldo-

veneşti; 

● înţelge sensul operei 

publicistice; 

●îşi expune părerea despre 

rolul pîinii în viaţa omenirii;  

●recită un fragment din poezia 

“Pîinea” de L. Damian;  

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema recunoştinţei şi  

a eternei amintiri despre eroii MRPAP în 

operele scriitorilor moldoveni 

 

Arhip   

CIBOTARU 

 

“Cizmarul” 

 

Mesajul de pace al poeziei, caracterul ei 

emoţional. Ima-gini plastice. Particularităţi de 

versificaţie.  

Teoria literaturii. Metonimia. 

Lectură individuală. A. Cibotaru. “Nu 

cumpăraţi copiilor pistoale”. 

Paralelism literar. I. Hadîrcă. “Veteranul”; 

P. Zadnipru. “A fost război”. 

Analogii în artă. Arta plastică. L. 

Dubinovski. “Memorialul din Chişinău”. 

Muzică.  “Recviem”, muz.  D. Kabalevskii, 

vers. R. Rojdestvenskii. 

 

 

 

 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice  despre scriitori şi 

activitatea lor literară; noţiunile 

de teorie literară;  

●identifică tema; ideea 

operelor studiate;  

●determină mesajul lor; 

actualitatea ideilor expuse; 

 ●sesizează mijloacele artistice 

folosite de autori la realizarea 

temei; 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Andrei    

LUPAN 

 

“Luceafăr” 

 

Cinstirea memoriei eroilor căzuţi în Marele 

Război. Imagini sugestive în poezie. 

Teoria literaturii. Distihul. Elegia. 

Lectură individuală: A. Lupan. “Cîntec de 

leagăn”. 

Paralelism literar. P. Dudnic. “Neuitare”; 

A. Codru. “Băieţi, la o parte că tata vă ară”; 

L. Damian. “Soldatul necunoscut”. 

 

 “Plecarea” 

 

“Plecarea” – reinterpretare artistică a 

valorilor operei. Mesajul etic al poeziei. 

Teoria literaturii. Inversiunea.  

Lectură individuală:  Lupan. “Mea culpa”. 

 
 

●citeşte expresiv; 

●îşi expune argumentat opinia; 

●cunoaşte relaţile dramatice 

folosite în poezie; 

● identifică cele trei părţi ale 

elegiei; 

●recită, citeşte expresiv poezia 

“Luceafăr” (A. Lupan);  

 

 

●cunoaşte noţiuni de teorie 

literară;  

●evidenţiază rolul operei 

crengiene; 

● îşi expune părerea; 

● selectează mijloacele artis-

tice care au contribuit la 

realizarea temei;  

●citeşte expresiv poezia; 
 

2 Tema relaţiilor între  

generaţii în operă 

 

Vasile   

ROMANCIUC 

 

“Marii bărbaţi” 

 

 Îndemnul de a cunoaşte trecutul, istoria. 

Ideea legăturii între generaţii. Valori etice şi 

surse emotive ale poeziei. 

Teoria literaturii. Metafora (repetare). 

Lectură individuală. V. Romanciuc. 

“Cantemir”; “Asachi”; “Noapte bună, bătrînule 

bard”; “De parcă te ascultă Eminescu”; 

“Împăraţii lui Ion Creangă”; “Cartea lui Alexei   

Mateevici”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
●cunoaşte scurte date bio-

grafice despre scriitori şi 

activitatea lor literară; noţiunile 

de teorie literară;  

 ●determină tema; ideea; va-

lorile etice ale operei; tropii; 

●comentează operele 

argumentîndu-şi părerea; 

●recită poezia “Legămînt” (Gr. 

Vieru);   

●selectează tropii;  

● citeşte expresiv poeziile; 

 

2 Grigore   

VIERU 

 

“Legămînt” 

 

Dragostea şi recunoştinţa poetului faţă de 

marele Eminescu. Surse emotive ale poeziei. 
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Valori etice. 

Lectură individuală. Gr. Vieru. “Dor de 

mamă”. 

Paralelism literar. A. Puşkin.  “Eu   

monument  mi-am înălţat”; M.Eminescu. “ 

Mai am un singur dor”; T. Şevcenco. 

“Testament”. 

 

3 Ion   

DRUŢĂ 

 

“Dor de oameni” 

 

Problema necesităţii vitale a omului de a 

se afla între oameni, în colectivitate. Dorul 

firesc de oameni, legătura organică cu satul, 

cu viaţa ce pulsează – idei surprinse în 

monologul eroului central. 

Teoria literaturii. Monologul 

interior.Nuvela. 

Lectura individuală. I.Druţă.  “Pădureanca”. 

 
 

 
 
 

●cunoaşte  informaţii biogra-

fice   despre  scriitor  şi  ac- 
   tivitatea lui literară;  

●conţinutul operei; perso-

najele;  

●determină tema şi ideea 

nuvelei;         

●caracterizează personajele;  

●citeşte, povesteşte conţinutul  

după  planul  din  citate  
întocmit; 
 
 

2 Din literatura română 
 

Mihail   

SADOVEANU  

 

“În pădurea Petrişorului” 

 

 Evocarea artistică a locurilor pitoreşti. 

Decorul fantastic al naturii. Caracterul şi 

faptele personajelor.  

Teoria literaturii. Evocarea.  

Lectură individuală. M. Sadoveanu. “Nada 

Florilor”. 

Paralelism literar. N. Labiş. “Moartea 

căprioarei”;  

Em. Gîrleanu. “Căprioara”. 

Analogii în artă. Arta plastică. I.Vieru, 

tabloul “Pădurea din Căpriana”. 
 

 
 
 
 
 
 

●cunoaşte date biografice des-

pre scriitor, opera acestuia;  

●caracterizează personajele; 

●expune părerea personală; 

●determină mijloacele artistice 

de expunere; 

●citeşte, povesteşte, alcă-

tuieşte planul simplu şi 

compus;  
 

18  
LITERATURA UNIVERSALĂ 

 

3  

Literatura universală  veche 

 

Şota   

 
 
 

●cunoaşte scurte date bio-
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RUSTAVELI  

(sf. sec. al XII-lea-încep. sec. al XIII-lea), 

poet gruzin .  

 

“Voinicul în piele de tigru”. 

 Umanismul patetic al poemului, credinţa 

autorului în biruinţa binelui asupra răului. 

Proslăvirea prieteniei între oameni. 

Varietatea genurilor, aforismul poemului. 

Teoria literaturii. Poemul epic. 
Paralelism literar. Alişer Navoi. “Farhad şi 
Şirin”. 

grafice despre scriitor; compo-

ziţia, subiectul;  

●tema; ideea poemului; 

 ●înţelege ce este eroismul în 

literatură; 

●determină varietatea genu-

rilor, aforismele pe care le 

conţine poemul; 

●caracterizează eroii; 

● îşi expune părerea despre 

mesajul umanist al operei;  
 

4 Literatura universală    
(secolele XVII, XIX, XX) 

 
Renaşterea 

 

William   

SHAKESPEARE 

(1564-1616), poet, dramaturg englez.  

 

“Romeo şi Julieta”  

 Popularitatea universală a tragediei. 

Dragostea a doi tineri şi conflictul dintre două 

familii. Montarea poemului pe scenele  

teatrelor   lumii.  Reproducerea subiectului 

prin intermediul artelor (balet, film). 

Teoria literaturii. Genul dramatic. 

Tragedia. 

Lectură individuală. W. Shakespeare. 

“Noaptea a douăsprezecea”. 
Analogii în artă. Muzică. Ş. Guno. “Romeo 
şi Julieta”. Cinema. Filmul artistic “ 
 

 
 
 
 
 
 

●cunoaşte  scurte date bio-

grafice despre autor; compo-

ziţia, conţinutul;  

●identifică tema; ideea; 

personajele  tragediei; 

noţiunile de teorie literară; 

●analizează compoziţia operei; 

●caracterizează eroii;  

●îşi alătură părerea personală; 

●determină mijloacele artistice 

de zugrăvire a imaginilor; 

●descoperă conflictul social; 

●comentează semnificaţiile 

titlului: 

●recită un fragment;  
 
 

4  

Nikolai Vasilievici  

GOGOL 

(1809-1852), scriitor şi dramaturg ucrainean 

 

“Revizorul” 

 

Lumea funcţionarilor orăşelului provincial şi 

satira birocraţiei întregii ţări. Caractere reale 

şi satirice în operă. Hlestakov şi funcţionarii  

înşelaţi de el. 

Teoria literaturii. Noţiune de comedie. 

Lectură individuală. N.V. Gogoli. “Povestiri din 

Peterburg”. 

 
 
 
 
 
●povesteşte despre viaţa şi 
activitatea lui N.V. Gogoli; 
●cunoaşte conţinutul comediei; 
●citeşte expresiv unele scene 
din comedie; 
●descrie oral portretul eroilor 
principali; 
●determină tema şi ideea 
operei; 
●caracterizează personajele 
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 evidenţiind trăsăturile de 
caracter ale lor  argumentînd 
părerea personală;  
 

4 Realismul 

 

Aleksandr Trifonovici  

TVARDOVSKII  

(1910–1971),  poet rus.  

 

“Ţie Ucraina” sau “Vasilii Tiorkin” 

(capitolele: “Reexpedierea”, “Decoraţia”, 

“Armonica”, “Doi soldaţi”, “Cine a împuşcat”). 

“Ţie, Ucraina” 

 Exprimarea stimei şi dragostei faţă de 

Ucraina. Mesajul poeziei. 

“Vasilii Tiorkin”. 

Poporul – izvor de inspiraţie. Tiorkin – 

întruchiparea celor mai bune calităţi ale 

poporului: rezistenţa, bărbăţia, tăria 

sufletească. Umorul – mijloc de a învinge 

războiul. Tiorkin în rîndurile eroilor populari şi 

literari, reprezentînd veşnicia sufletului popo-

rului. 

Teoria literaturii. Poemul. 

Lectură individuală. A. Tvardovskii. 

“Feciorului soldatului căzut”. 

Paralelism literar. K. Paustovskii. 

“Zăpada”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
●cunoaşte  scurte  date bio-

grafice despre autor, activi-

tatea lui literară; conţinutul; 

●identifică tema, ideea, 

personajele operelor; 

●caracterizează eroul principal 

din poem, exprimîndu-şi  

părerea; 

●determină că opera studiată 

este poem; 

●citeşte expresiv operele; 

 

 

4 Proza filozofică 

 

Antoine de  

SAINT-EXUPERY 

(1900-1944), remarcabil scriitor francez.  

 

“Micul prinţ” 

 

Poetica poveştii-alegorie. Viziunea 

scriitorului despre sensul vieţii omului, 

despre bine, dreptate, expuse în formă 

alegorică. Realul şi fantasticul, textul şi 

subiectul în operă. 

Lectură individuală. A.S. Exupery. 

“Zborul de noapte”. 

Analogii în artă. Artă plastică. A.S 

Exupery, ilustraţii la “Micul prinţ”.  

Muzică. M.Tariverdiev, cîntecul “ Micul 

 
 
 
 
 
 
 
●cunoaşte date biografice  

despre scriitor; conţinutul ope-

rei;  

●tema; ideea; personajele;  

●caracterizează eroul principal 

evidenţiind trăsăturile lui de 

character; 

●determină apartenenţa pove-
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prinţ”. 
Cinema. Filmul artistic “Micul prinţ” (1967). 

ştii la proza filozofică; 

●expune părerea în legătură 

cu cele aflate din conţinutul 

operei.  

 

 

Repartizarea orelor 

 

Studierea operelor – 56 (8 ore disponibile)  

Lucrări de control – 2 ore (1 oră la literatura universală) 

Comunicarea orală şi scrisă – 6 ore 

 Lectură individuală – 3 ore (1 oră la literatura universală) 

  Repetare la sfîrşit de an – 2 ore  

Pentru memorizare 

 
V. Alecsandri.   “Concertul în luncă”. 

A. Lupan.   “Luceafăr”,  

P. Darienco.   “Buna ziua, Ucraina!”. 

L.Damian. “Pîinea”. 

    V.Romanciuc. “Marii bărbaţi”. 
G.Vieru. “Legămînt” 

W. Shakespeare.    “Romeo şi Julieta” (fragment). 

 

 

 

Comunicarea orală şi scrisă 

 

Citirea expresivă, cursivă a textelor propuse de profesor. 

Expunerea amănunţită a unor texte literare însoţite de însărcinări creatoare (scris). 

Comentariu desfăşurat al unor opere studiate (scris). 

Caracterizarea (individuală, paralelă, în grup) a personajelor literare (scris). 

Planul simplu, dezvoltat, din citate al unor opere literare. 

Compunere – raţionament (scris). 

Rezumat al unei opere literare. 

Referat pe baza unei surse literare. 

Recenzia unei cărţi citite  independent (scris). 
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Clasa a 9–a 
( 70 de ore, 2 ore pe săptămînă, disponibile – 8 ore) 

 
 

Ore Conţinutul materiei de studiu Cerinţele de stat faţă de nivelul 
pregătirii generale a elevilor 

1  

INTRODUCERE 
 

Literatura moldovenească – reflectare 

artistică a vieţii poporului din cele mai vechi 

timpuri şi pînă-n prezent. Apariţia şi evoluţia 

literaturii moldoveneşti. Relaţia literatura – 

viaţa şi importanţa ei în progresul spiritual al 

fiecărui om şi al întregii societăţi. 

Teoria literaturii. Literatura artistică – 

aspect al conştiinţei obşteşti şi individuale. 
 

 

Elevul/eleva: 

 

 

●cunoaşte premisele apariţiei 

literaturii moldoveneşti; relaţia 

literatura-viaţa; 

●determină importanţa ei în 

progresul spiritual al omului; 
 
 

 
CREAŢIA POPULARĂ ORALĂ 

 

2 Epica populară. Balada populară. 

“Codreanu”. 

Tema luptei haiducilor împotriva turcilor şi 

a exploatatorilor locali. Năzuinţa lui 

Codreanu spre libertate şi dreptate. 

Particularităţi ale subiectului: poziţia 

autorului.  

Teoria literaturii. Genul epic. Balada 

populară. Naraţiunea. 

 
 

 

●cunoaşte noţiuni despre 

genul epic; baladă populară; 

conţinutul    baladei     “Co- 
   dreanu”; 

●determină tema; ideea ba-

ladei; caracteizează eroii; 

evidenţiază mijloacele de 

realizare; 

●îşi argumentează părerile 

despre faptele haiducilor; 
 
 

7  
LITERATURA MOLDOVENEASCĂ VECHE 

 

  

Premisele apariţiei literaturii vechi 

moldoveneşti. Periodizarea literaturii. 

Importanţa documentară, ideologică şi 

artistică a literaturii vechi.  

 

 

Literatura moldovenească în limba 

slavă veche. Literatura religioasă. 

Activitatea lui G. Ţamblak. 

Genuri ale literaturii vechi. 

Cronografia oficială moldo-slavonă 

(sec. XV–XVI). Letopiseţele lui Macarie, 

 

●cunoaşte premisele apariţiei 

şi perioadele de dezvoltare a 

literaturii vechi moldoveneşti; 

●numeşte cărturarii care au 

activat în aceste secole; 

 

●înţelege ce înseamnă 

scrierile apocrifice; 

● cunoaşte literatura 

religioasă; 

 

● cunoaşte cronografia moldo-
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Eftimie şi Azarie – panegirice la adresa 

domnitorilor.  

Literatura moldovenească din sec. XVII. 

Primele traduceri în limba moldovenească.  

Literatura religioasă din sec. XVII. 

Personalităţi de vază în literatura veche 

moldovenească. Contribuţia lui Petru Movilă 

la consolidarea relaţiilor culturale moldo-

ucrainene.  

Varlaam. “Cazania”. Valoarea literară.  

Dosoftei. “Psaltirea în versuri”. 

Originalitatea versurilor. Dragostea de popor, 

de limba maternă.  

Teoria literaturii. Literatura artistică şi 

literatura istoriografică.  
 

slavonă; primele traduceri în 

limba moldovenească; 

personalităţi de vază ale 

culturii moldoveneşti; 

● cunoaşte de unde a apărut 

cronografia oficială; 

●demonstrează importanţa 

cunoaşterii literaturii vechi 

moldoveneşti, exprimîndu-şi 

părerea; 

●cunoaşte prima poezie 

moldovenească publicată; 
 

8  
LITERATURA MOLDOVENEASCĂ DIN SEC. XVII-XVIII 

 

2 Grigore  

 URECHE 

 

“Letopiseţul Ţării Moldovei” 

  

Date biografice. “Letopiseţul…” – model 

de limbă şi literatură. Oglindirea unor pagini 

din istoria luptelor moldovenilor împotriva 

cotropitorilor străini. 

 
 

 
 

●cunoaşte date biografice 

despre cronicar; 

●descrie portretul lui Ştefan cel 

Mare; 

●citeşte analitic unele 

fagmente  din operă; 

●apreciază patriotismul 

cronicarului; 

● demonstrează  că 

Letopiseţul este monument de 

limbă literară;  
 
 

2 Miron   

COSTIN 

 

“Letopiseţul Ţării Moldovei” 

Privire generală asupra activităţii. 

“Letopiseţul…” (prezentare generală). 

Cronica lui M.Costin – izvor de inspiraţie 

pentru scriitorii din secolul al XIX- lea. 
 

 
 ●cunoaşte biografia 
cronicarului; 
●determină valoarea artistică a 
„Letopiseţului”; 
●motivează rolul educativ al 
operei; 
● aprecază stilul operei; 
 
 
 

2 Ion   

NECULCE 

 

“Letopiseţul Ţării Moldovei” 

 Privire generală asupra creaţiei. “O 

 
 
 
● relatează succint biografia lui 
I. Neculce; 
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samă de cuvinte” – prima culegere de le-

gende istorice. 

Teoria literaturii. Elemente de literatură 

artistică. 

Relaţii interdisciplinare. “Letopiseţul 

Kievean”. 
 

●evidenţiază valoarea literară 
a letopiseţului; 
● înţelege prin ce se 
deosebeşte cronica lui I. 
Neculce de cronicile celorlalţi 
cronicari; 
 
 

2 Dimitrie 

 CANTEMIR 

 

 “Descrierea Moldovei” 

 

 Personalitate multilaterală a culturii şi 

literaturii moldoveneşti. Interesul scriitorului 

faţă de trecutul istoric al ţării.  

Teoria literaturii. Umanismul. 
 

 
● vorbeşte despre D. 
Cantemir, demonstrează 
aportul lui  la prosperarea 
culturii, literaturii moldoveneşti 
şi culturii europene; 
● înţelege  importanţa 
activităţii literare a acestei 
personalităţi remarcabile; 
● sesizează valoarea 
enciclopedică a operei; 
●citeşte şi comentează unele 
fragmente din operă;  
 
 

4 
 

 

 
DIN LITERATURA Sec. XIX 

 
2 Alecu  

RUSSO 

“Poezia poporală”. 

Scurtă caracterizare a vieţii şi activităţii 

literare. Vederile romantice ale scriitorului. 

Aprecierea folclorului ca izvor de cunoaştere 

a vieţii poporului. Folclorul şi opera (teoria şi 

practica scriitorului). 

Teoria literaturii. Studiul literar. 

Lectură individuală. A. Russo. “Piatra 

teiului”. 
 

 
 

 

●cunoaşte date biografice 

despre A. Russo; opera li-

terară; 

●apreciază importanţa stu-

diului   literar; 

●îşi   argumentează părerea;  

● cunoaşte noţiuni generale 

despre studiul literar; 
 
 

2 Costache  

 NEGRUZZI 

 

“Istoria unei plăcinte” 

“Scrisorile” – caracterul lor realist. 

Clasificarea tematică. Portretele satirice în 

“Istoria unei plăcinte”. Elemente ale 

portretului literar. 

Teoria literaturii. Genul epistolar. 

Clasicismul. 

Lectură individuală. C. Negruzzi. 

“Fiziologia provincialului”. 

 
 
 

●cunoaşte date biografice 

despre  scriitor; conţinutul 

povestirii; noţiuni generale 

despre genul epistolar şi 

clasicism; 

caracterizează eroul principal 

exprimîndu-şi părerea;  
 
●cunoaşte temele abordate de 
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 autor în „Scrisori”; 

12  
DIN LITERATURA Sec. XX 

 

 
 
 
 
 
 
3 

Tema valorilor spirituale  

în operele scriitorilor  

moldoveni  

 

Literatura plaiului natal 

 

Ariadna   

ŞALARI  

 

“Un om printre oameni” 

Oamenii şi sentimentele lor, valorile 

timpului şi poziţia individului – problemele po-

vestirii. Tragismul soartei lui Mihail – tatăl, 

eroul principal. Sensuri emotive, valori etice 

ale operei.  

Lectură individuală. A. Şalari. 

“Neastîmpăr”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

●cunoaşte informaţii biografice 

despre scriitoare; operele ei;  

conţinutul operei; 

●apreciază tema, ideea, eroii; 

●determină problemele abor-

date în operă; 

●caracterizează eroii operei; 

● evidenţiază mijloacele de 

realizare a mesajului operei; 

●determină dramatismul în 

operă; 

● îşi expune părerea despre 

faptele, acţiunile eroilor; 
 

6 Elogiu limbii materne, bogăţiei şi 

frumuseţii ei în  operele scriitorilor 

V. Teleucă şi N. Costenco 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Victor   

TELEUCĂ 

 

“O altă limbă mai frumoasă nu-i” 

 

Elogiu limbii materne, bogăţiei şi 

frumuseţii ei, capacităţilor ei de materializare 

a faptelor măreţe ale omului şi a înaltelor lui 

valori spirituale. Semnificaţia titlului. 

Teoria literaturii. Sensul simbolic al 

imaginilor.  

Lectură individuală. V. Teleucă. “Copiii”. 

Paralelism literar. B. Istru. “Graiul 

mamei”; A. Ciocanu. “Şi-n cuvinte-i 

primăvara”; I. Bunin. “Cuvîntul”. 

 

Nicolae   

COSTENCO 

 

“Limba moldovenească” 

 Odă limbii moldoveneşti. Limba naţională 

 
 
 
 
●cunoaşte date biografice  

despre scriitori; noţiunile de 

teorie literară; structura 

artistică a poeziei lor;  

●determină ideea care reiese 

din conţinut; mesajul operelor; 

●determină tropii; 

● îşi expune părerea la temă; 

●citeşte expresiv, recită 

poeziile; 

●identifică în text sensul 

simbolic al imaginilor; 
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– tezaur al culturii spirituale a poporului 

moldovenesc. Structura artistică a poeziei. 

Mesajul operei.  

Teoria literaturii. Strofa. 

Lectură individuală. N. Costenco. 

“Stricătorilor de limbă”. 

Paralelism literar. Gr. Vieru. “ În limba 

ta”; P. Zadnipru. “În limba mea”. 
 

 

2 Petru  

 CĂRARE 

 

“Cuvîntul buclucaş” 

Stilul popular al poetului. Imaginea comică 

şi ridicolă a eroului central. Trăsăturile 

dominante ale eroilor negativi angajaţi, naivi, 

inculţi. 

Teoria literaturii. Poezia satirică. Umorul 

(repetare). 

Lectură individuală. N. Esinencu. “Cu 

mortul în spate”. 

Paralelism literar.  

Iacob Burghiu. “Soare în cîrjă”. 

 

 
 
 
●cunoaşte date biografice 
despre scriitor; activitatea 
literară; noţiunile de teorie 
literară; conţinutul operei; 

●caracterizează eroii motivîdu-

şi părerea;  

●determină tema şi ideea 

poeziei; 

●expune subiectul operei; 

●identifică în text mijloacele 

artistice; 

●citeşte expresiv  opera 

studiată; 
 

3 Din literatura română 

 

Mihail  

SADOVEANU 

“Baltagul”  

Informaţii biografice. Subiectul romanului. 

Caracterizarea personajului principal (Vitoria 

Lipan). Semnificaţia titlului.  

Teoria literaturii. Romanul. 

 

●cunoaşte date biografice 

despre autor; conţinutul ro-

manului;  

●caracterizează     eroul 

principal motivîdu-şi      

părerea; 

●cunoaşte semnificaţia titlului 

operei; 

●determină tema; ideea; per-

sonajele;  

●înţelege asemănările şi 

deosebirile romanului cu 

balada “Mioriţa”; 
 
 

15  
LITERATURA UNIVERSALĂ 

 
3  

“Cîntec despre oastea lui Igor” 

  

Cel mai de vază monument literar al evului 

mediu. Temeiul istoric al “Cîntecului…”. 

 

 

●cunoaşte geneza ”Cîntu-

lui…”; conţinutul lui; 

●sesizează tema; ideea; com-
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Lirismul în descrierea eroilor principali – Igor, 

Iaroslavna, Vsevolod. Compoziţia, limbajul 

artistic al “Cîntecului…”. Legătura poemului 

cu folclorul. 

Teoria literaturii. Unitatea dintre   

conţinutul   şi   forma operei literare. 

Lectură individuală. D. Lihaciov. 

“Pămîntul rus”. 

 

poziţia;  

●caracterizează personajele; 

●îşi expune părerea la temă; 

●citeşte expresiv; 

 

 

2  

Francesko 

PETRARCA 

(1304-1374), poet italian. 

 

Sonete (“Cartea de cîntece”: 2-3 opere). 

Tema principală a sonetelor – sentimentul    

pe care-l nutreşte poetul faţă de 

preafrumoasa Laura,  care rămîne pentru el 

femeie ideală. 

Teoria literaturii. Sonetul. 

Lectură individuală. F. Petrarca. Sonete. 

 
 
 
●povesteşte despre activitatea 

lui Petrarca; 
●îşi expune părerea despre 

sonetele studiate; 

●descrie oral chipul Laurei; 

●descoperă sensul sonetelor; 

●citeşte expresiv sonetele; 

● comentează un sonet; 

 

 
 
4 

 
(Sec. XVII- XVIII) 

 

Clasicismul 
 

Moliere 

(Jean-Baptiste POQUELIN) 

(1622-1673), scriitor francez, dramaturg.  

 

“Burghezul  în nobilime” 

 

 Ridiculizarea pretenţiilor neîntemeiate ale 

eroului central faţă de cultură şi învăţătură. 

Particularităţile intrigii comice şi ale descrierii 

caracterelor în piesă. Motive ale 

clasicismului. Izvoarele folclorice ale operei 

lui Moliere. 

Teoria literaturii. Clasicismul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●cunoaşte  date biografice 

despre autor; conţinutul; tema; 

idéea; personajele tragediei; 

noţiunile de teorie literară; 

●caracterizează eroii; 

●îşi argumentează opiniile; 

●demonstrează apartenenţa 

operei la clasicism; 
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Comedia – specie a genului dramatic. 

Lectură individuală. Moliere. “Tartiuf”. 

 

 

4 (Sec. al XIX-lea) 
 

Romantismul 

Aleksandr Sergeevici  

PUŞKIN  

(1799-1837), scriitor rus.  

 

”Evghenii Oneghin”  

 

Romanul – tezaur al culturii ruse. “Poezia 

vieţii adevărate” – conţinutul artistic al 

operei“. “Ciudatul” erou al romanului, firea 

neobişnuită, evoluţia spirituală a caracterului 

personajului. Căutările lui Oneghin, sfîrşitul 

tragic al vieţii, cauzele. Tatiana – idealul 

etico-moral al poetului. Integritatea 

caracterului eroinei, măreţia sufletului 

romantic, profunzimea şi nobleţea firii ei, 

sinceritatea sentimentelor. Frumuseţea 

sufletească.  

Apropierea de viaţa populară, desăvîrşirea 

morală a eroinei. 

Teoria literaturii. Realismul. 

Romantismul.  

Lectură individuală. A. S. Puşkin. 

“Mozzart şi Salieri”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
●cunoaşte date biografice 

despre autor; conţinutul, tema, 

ideea, personajele poemului; 

noţiunile de teorie literară; 

●caracterizează eroii; 

●determină atitudinea autorului 

faţă de eroi;  

●îşi argumentează părerile; 

●citeşte expresiv  fragmente 

din roman, recită un fragment. 

 

3 Mihail   Iurievici   

 LERMONTOV 

(1814-1841), poet rus şi prozator. 

Chipul lui Puşkin  în poezia   

“Moartea poetului”  

Mijloacele oratorice de comunicare, 

folosite în operă. Tema poetului şi poeziei în 

opera “Moartea poetului”. Particularităţile 

compoziţiei operei. Specificul tratări temei 

dragostei în operă. Trăsăturile social-

 
●cunoaşte date biografice 

despre autor;  

●apreciază tema, ideea ;  

●caracterizează eroii principali; 

●analizează particularităţile 

artistice ale poeziei; 

●îşi argumentează părerea; 

●citeşte expresiv   poezia. 
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psihologice prezente în operă. Chipul eroilor 

principali. 

 

 

Repartizarea orelor 

 

          Studierea operelor – 57 ore (din care 4 ore disponibile). 

Lucrări de control – 2 ore (1 oră la literatura universală). 

          Comunicarea orală şi scrisă – 6 ore. 

  Lectură individuală – 3 ore (1 oră la literatura universală).  

         Repetare la sfîrşit de an – 2 ore. 

 

Pentru memorizare 

 
G. Ureche.   fragment din “Letopiseţul Ţării Moldovei” (portretul lui Ştefan cel Mare). 

V. Teleucă.   “ O altă limbă mai frumoasă nu-i”. 

N. Costenco.   “Limba moldovenească”. 

A. Puşkin.  “ Evghenii Oneghin”  (fragment). 

 

Comunicarea orală şi scrisă 

 

Compuneri cu caracter de problemă. 

Expunere cu elemente de creaţie (scris). 

Caracterizarea unui grup de personaje literare (scris). 

Caracterizarea analitică a unui personaj literar. 

Paralela între operele unui sau mai multor scriitori. 

Comentariu literar al unor poezii, fragmente dintr-o operă în    proză (scris). 

Recenzie la o operă literară (scris). 

Rezumat la o povestire. 


