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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba și literatura german ă matern ă, limba și literatura român ă și universal ă pentru copii, 
matematic ă, metodica pred ării acestora, pedagogie școlar ă și elemente de psihologie a 

educa ției (înv ățători/institutori/profesori pentru înv ăţământul primar) 
 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1.1 Fassen Sie die mindestens 3 Themen des Gespräch s zwischen Gott und Teufel 
zusammen. 

 
DER HERR: 
Hast du mir weiter nichts zu sagen? 
Kommst du nur immer anzuklagen? 
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? 
 
Mephistopheles: 
Nein Herr! ich find es dort, wie immer, herzlich schlecht. 
Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, 
Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen. 
 
DER HERR: 
Kennst du den Faust? 
 
Mephistopheles: 
Den Doktor? 
 
DER HERR: 
Meinen Knecht! 
 
Mephistopheles: 
Fürwahr! er dient Euch auf besondre Weise. 
Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise. 
Ihn treibt die Gärung in die Ferne, 
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; 
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne 
Und von der Erde jede höchste Lust, 
Und alle Näh und alle Ferne 
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust. 
 
DER HERR: 
Wenn er mir auch nur verworren dient, 
So werd ich ihn bald in die Klarheit führen. 
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, 
Das Blüt und Frucht die künft'gen Jahre zieren. 
 
Mephistopheles: 
Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren! 
Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt, 
Ihn meine Straße sacht zu führen. 
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DER HERR: 
Solang er auf der Erde lebt, 
So lange sei dir's nicht verboten, 
Es irrt der Mensch so lang er strebt. 
 
Mephistopheles: 
Da dank ich Euch; denn mit den Toten 
Hab ich mich niemals gern befangen. 
Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen Wangen. 
Für einem Leichnam bin ich nicht zu Haus; 
Mir geht es wie der Katze mit der Maus. 
 
DER HERR: 
Nun gut, es sei dir überlassen! 
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, 
Und führ ihn, kannst du ihn erfassen, 
Auf deinem Wege mit herab, 
Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt: 
Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange, 
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt. 
 
(J. W. Goethe: Faust 1 , Aus dem „Prolog im Himmel”)      5 Punkte  
 
 
1.2 Schreiben Sie folgenden Text ab und berichtigen  Sie dabei die zehn enthaltenen Fehler. 
 
Als es Eingegangen war kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach: „Mein Kind, was suchst 
du?” „Ich suche meine Brüder, die sieben Raben,” antwortete es. Der Zwerg sprach: die Heren 
Raben sind nicht zu Haus, aber willst du hier so lang warten, bis sie kommen, so trit ein.” Darauf 
trug das Zwerglein die Speise der Raben herein auf siben Tellerchen und in sieben Becherchen, 
und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein bröckchen, und aus jedem Becherchen 
tranck es ein SchIückchen; in das letzte Becherchen aber liß es das Ringlein fallen das es 
mitgenommen hatte.      (Brüder Grimm – Die sieben Raben ) 
            5 Punkte 
 
 
1.3 Scrie ţi rezumatul urm ătorului fragment. 
 
„Nastratin era un hogea (dascăl sau învăţător) 
Care a rămas de basmu până astăzi tuturor, 
Pentru că era din fire cam p-o ureche, năzdrăvan, 
Nu-l găseşti însă în faptă să fi fost vreun viclean; 
El şezând odată-n şcoală, ce îi dete-n simplul gând: 
- Ascultaţi, copii – le zise (cu-ntâmplare strănutând)  
- Să ştiţi d-astăzi înainte că eu când voi strănuta, 
Toţi bătând îndată-n palme să-mi ziceţi hair-ola! 
 
Cu-ntâmplare dar odată găleata în puţ căzând 
Şi cu ce să scoată apă pentru şcoală neavând, 
Hogea porunci îndată ca din toţi ai săi şcolari 
Să se lase-n puţ s-o scoată vreunul din cei mai mari; 
Merg şcolarii toţi în grabă, pe lângă puţ se adun, 
Dar privind ş-adânc văzându-l, n-a vrut să intre nici un. 
 
Deci văzând că coraj n-are nici unul din câţi era, 
Hotărî-n cele din urmă el într-însul a intra; 
Ş-aşa dezbrăcat de toate, cu capul gol şi desculţ, 
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Legat cu un ştreang de mijloc, şcolarii-l lăsară-n puţ; 
După ce găsi găleata şi după ce o legă, 
Către şcolari dete gură şi să-l tragă le strigă; 
Ei pornind cu toţi dodată să-l tragă în sus de jos 
 
Şi tocma cam pe la gura puţului când fu el scos, 
Razele luminii-ndată îl gâdilară în nas 
Şi începu să strănute una-ntr-altă-n acel ceas; 
Ei cum aud că strănută aminte-n grab ş-au adus 
De porunca lui cea dată (după cum am spus mai sus) 
Şi cu toţii deodată funia din mâini lăsând, 
Începur-a bate-n palme şi “hair-ola!” strigând. 
 
Bietul Hogea cade-n dată ca un dovleac jos trântit 
Până-n fund îşi sparse capul, de pereţi fiind lovit. 
După ce ieşi în urmă d-acei nerozi copii tras, 
Jupuit ca vai de dânsul, la picioare, mâini şi nas, 
Zise: - Nu e vina voastră, ci a mea, că n-am judecat, 
Ş-astfel de cinste neroadă ca să-mi daţi v-am învăţat, 
Care-n cele după urmă din pricina-i ajunsei 
Cu picioare, mâini belite şi cu cap spart m-alesei.” 
 
(Anton Pann: Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea)      5 puncte  
 
 
1.4 Notaţi subiectele şi predicatele din propozi ţiile marcate ale urm ătorului fragment. 
 
Mirosul de brânz ă proasp ătă a str ăbătut pân ă în cel mai îngust col ţişor al casei . Şi din gaura 
lui, din gaura de după sobă, şoricelul nu-şi mai găseşte locul. Parcă-l trage cineva de musta ţă 
afară. Să iasă, să nu iasă? Mai bine să se astâmpere. Să se astâmpere, uşor de zis; dar 
caşcavalul? Vezi, asta-i asta: caşcavalul. Să-nchid ă ochii . I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii 
miroase? Şi brânza-i proasp ătă. Mai mâncase aşa bunătate acum vreun an. Dar parc ă nu-l 
momise într-atâta ca aceasta de acuma . Să încerce. Face câţiva paşi mărunţi până-n marginea 
ascunzătorii lui. Măcar s-o vadă. Unde-o fi?   
            5 puncte 
  
1.5 Lösen Sie folgende Aufgabe. Notieren Sie Ihren Lösungsweg. 
 
Familie Lohmann will mit quadratischen Steinplatten eine neue Gartenterrasse verlegen. In der 
Mitte steht ein alter Obstbaum, der an dieser Stelle auch stehen bleiben soll. Sie verlegen also die 
Platten immer um den Baum herum.  
Insgesamt kaufen sie 250 Platten.  
 

 

 

 



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, 
matematică, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației 
(învățători/institutori/profesori pentru învăţământul primar) Varianta 2 

Pagina 4 din 4 

a. Wie viele Runden können sie mit den 250 Platten legen?  
b. Wie wächst die Anzahl der verlegten Platten? Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen.  
c. Kann der Baum in der Mitte stehen, wenn man eine Seitenlänge von 16 Platten hat? 

Begründen Sie. 
5 puncte 
 

1.6. Nennen Sie fünf gattungsspezifische Merkmale e ines Volksmärchens Ihrer Wahl. 
Erläutern Sie diese kurz anhand von Beispielen.     5 Punkte 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
2.1 Notieren Sie den Ablauf einer Lesestunde zur Ei nführung eines Gedichtes. 
- Teilen Sie die Stunde in fünf Phasen ein und schreiben Sie zu jeder Phase eine kurze 
Begründung ihrer Bedeutung. 
- Schreiben Sie zu jeder Phase die entsprechenden Inhalte/Aufgaben/Übungen. 
- Verwenden Sie dafür folgende Tabellenform: 
 
 
 Phase Inhalte  Begründung  
1    
2    
3    
4    
5    
 15 Punkte 
 
2.2 Elabora ţi 3 tipuri de exerci ţii pentru dezvoltarea vocabularului la nivel de cuv ânt. 
- Explicaţi pe scurt exerciţiile şi valoarea lor. 
 15 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Redactați un eseu de 1-2 pagini referitor la clasa de elevi ca grup social. În prezentare veţi avea în 
vedere următoarele repere: 
- precizarea semnificației conceptului de grup social; 
- menţionarea a două particularităţi ale grupului de copii şi a două particularităţi ale grupului de 

elevi ca grup social educaţional; 
- prezentarea unei particularităţi a grupului de elevi ca grup social educaţional; 
- explicarea importanţei valenţelor educative ale climatului psihosocial în clasa de elevi. 
Notă: Se punctează utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), organizarea 
prezentării – introducere, cuprins, concluzie (3 puncte), precum şi încadrarea eseului în limita de 
spaţiu precizată (1 punct). 
 


