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Programă diferenţe limba latina 2020 

 

Clasa a IX-a 

 

1.Morfologie: 

a) substantivul – toate cele cinci declinări; 

b) pronumele – personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ; 

c) adjectivul- clasa I şi clasa a II-a; gradele de comparaţie regulate; 

d) verbul – modurile personale la diateza activă; moduri nepersonale: infinitiv prezent şi 

perfect la diateza activă, supin, participiu perfect pasiv. 

 

2.Noţiuni de civilizaţie: 

Povestea lui Romulus şi a lui Remus de la strămoşul lor Aeneas până la dispariţia lui 

Romulus. 

 

Bibliografie: 

Monica Dună, Ştefana Pîrvu, Limba latină, Manual pentru clasa a IX-a, Humanitas 

Educaţional, Bucureşti, 2012 

 

Clasa a X-a 

 

1.Morfologie 

a) substantivul – complet; 

b) adjectivul – complet; 

c) pronumele – personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ; 

d) verbul – complet (mai puţin conjugările perifrastice). 

 

2.Sintaxă. 

a) propoziţia infinitivală; 

b) relativa determinativă şi cea circumstanţială; 

c) propoziţiile participiale absolute şi relative; 

d) principalele funcţii ale cazurilor, corelate cu cele din limba română. 

 

3.Noţiuni de civilizaţie: 

a) Viaţa şi opera lui Gaius Iulius Caesar; 

b) Viaţa şi opera lui Gaius Sallustius Crispus; 

c) Magistraturi romane; 

d) Valori romane; 

e) Istoria în Roma antică – genuri istorice. 

 

Bibliografie:  

Lidia Tudorache, Limba latină. Manual pentru clasa a X-a, EDP, Bucureşti, 2018 

 

Clasa a XI-a 

 

1.Morfologie:  

la fel ca la clasa a X-a 

 

2.Sintaxă:  

a) propoziţia infinitivală; 



2 

 

b) relativa determinativă şi cea circumstanţială; 

c) propoziţiile participiale absolute şi relative; 

d) principalele funcţii ale cazurilor, corelate cu cele din limba română; 

e) propoziţii subordonate circumstanţiale introduse de conjuncţii (se găsesc şi în dicţionar); 

d) valorile conjuncţiilor ut şi cum (se găsesc şi în dicţionar) 

 

3.Noţiuni de cultură şi civilizaţie: 

a) Viaţa şi opera lui Marcus Tullius Cicero; 

b) Viaţa şi opera lui Titus Livius; 

c) Viaţa şi opera lui Petronius; 

d) Noţiuni de retorică: tipurile de discurs, etapele compunerii unui discurs, stilurile oratorice 

antice, figuri de stil. 

e) Noţiuni de filosofie antică: academia platonică, şcoala peripatetică, stoicismul, 

epicureismul. 

 

Bibliografie: 

Monica Dună, Limba latină, Manual pentru clasa a XI-a, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 

2008 

 

Note: 

1.Examen de diferenţe se dă pentru fiecare clasă în parte. Pentru fiecare clasă examenul 

constă într-o probă scrisă cu durata maximă de 90 de minute . 

2.La examenele de limba latină e permisă şi chiar necesară folosirea dicţionarului latin-

român. Cel mai bun este scris de Gheorghe Guţu. Sunt suficiente exemplare la biblioteca 

scolii. 

 

 


