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Proba orală 

Situaţia de cominucare. Elementele 
situaţiei de comunicare 

Situaţia de comunicare este orice situaţie în care este prezentă o 
informaţie se numeşte situaţie de comunicare. 

Elementele situaţiei de comunicare 
Emiţătorul: sursa de informaţie prezentă într-o situaţie de 
comunicare; cel care transmite un mesaj către receptor. 

Receptorul: beneficiarul informaţiei într-o situaţie de comu-
nicare. 

Mesajul: în orice situaţie de comunicare vehiculul informaţiei 
se numeşte mesaj. Mesajul reprezintă o unitate între conținut și 
formă de expresie. Acesta constă în gânduri, sentimente, idei 
desprinse din realitate sau este rod al imaginației emițătorului. 

Codul: sistemul de comunicare pe baza căruia se construiesc 
mesajele. Codul trebuie să fie comun atât emiţătorului cât şi 
receptorului. Limbile naturale (ex. limba română, limba engleză 
etc.) sunt coduri verbale. Alte coduri sunt: muzica, alfabetul 
Morse, simbolurile științifice etc. 

Canalul: este un element foarte important, el este mediul, mijlocul 
prin care se transmit semnalele codului (ex. aerul reprezintă canalul 
în comunicarea orală; telefonia fixă sau mobilă, poșta electronică 
reprezintă canale în comunicarea la distanță.) 
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Referentul: în orice situaţie de comunicare, mesajul vehiculează 
informaţii despre un anumit referent (ex. în prezentarea 
trăsăturilor unui peisaj, referentul este „peisajul”) 

Contextul: este un ansamblu de informații cunoscut atât de 
emițător cât și de receptor și care îl ajută la înțelegerea 
mesajului pe cel din urmă. 

Tipuri de comunicare 
Cea mai cunoscută formă de comunicare este comunicarea între 
oameni. Această formă de comunicare este expresia celei mai 
înalte inteligenţe cunoscute pe pământ și se numește comunicare 
interumană sau interpersonală (comunicare între oameni = 
comunicare interumană). Codul folosit în comunicarea 
interumană se numeşte limbă naturală (limbă naturală – ex. 
limba română, limba maghiară, limba engleză etc.). Comu-
nicarea bazată pe limbile naturale se numeşte comunicare 
verbală.  

Există şi comunicare nonverbală, în care nu se întrebuinţează 
limba naturală și care se realizează prin mimică şi gesturi. 
Comunicarea nonverbală poate avea loc și între oameni şi 
animale. 

Comunicarea paraverbală este acea formă a comunicării în 
care mesajul verbal este însoţit de elemente paraverbale sau 
prozodice (ex. accentul, intonaţia, pauzele intenţionate) ale 
căror semnificații se pot deduce din context. 

Comunicarea verbală la rândul său este două feluri: comunicare 
orală (se adresează simţului auditiv) și comunicare scrisă (se 
adresează simţului vizual). 
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Tipuri de texte 
Textul este o succesiune ordonată de cuvinte, propoziţii, fraze 
prin care ni se comunică idei. 

Textul narativ (literar şi nonliterar) 
Presupune o succesiune de evenimente desfăşurate în timp şi 
spaţiu. Accentul într-un text narativ cade pe ce se întâmplă. 
Drept urmare, există și multe texte nonliterare narative. Dacă 
într-o descriere accentul cade pe grupul nominal (substantiv + 
adjectiv, cu rol de epitet), într-o narațiune accentul se 
deplasează către grupul verbal, deoarece verbele indică o 
cronologie a evenimentelor. Timpurile verbale folosite frecvent 
sunt: prezentul, perfectul simplu, perfectul compus. Textul 
narativ se definește printr-o situație în care există narator, 
acțiune personaje, narațiune ca mod de expunere. 

Textul descriptiv (literar şi nonliterar) 
Evocă scene, persoane, obiecte, emoţii şi se concentrează asupra 
detaliilor descriptive, prezentate obiectiv sau subiectiv de către 
autor. 

Este un text în care sunt prezentate informaţii despre obiecte, 
personaje, locuri, fenomene ale naturii etc. Descrierea poate 
apărea atât în texte literare (tabloul – descrierea unui peisaj, a 
unor scene din viaţa socială, a unui interior sau a unui obiect 
etc.; portetul – descrierea fizică şi/sau morală a unui personaj), 
cât şi în texte nonliterare (ghiduri turistice, texte ştiinţifice, 
prezentarea unor produse etc.). 

Descrierea literară/subiectivă se caracterizează prin urmă-
toarele trăsături: 
 Înfăţişează un colţ din natură, un fenomen, un personaj. 
 Prezintă impresiile pe care le produce obiectul descris. 
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 Transmite emoţii şi sentimente (prezenţa subiectivităţii). 
 Apar imagini artistice (vizuale, auditive, dinamice, olfactive 

etc.). 
 Conţine multe figuri de stil, mai ales epitete, metafore, 

comparații, personificări, enumerații. 
 Predomină substantivele şi adjectivele cu valoare de epitet, 

iar verbele sunt puţine. 

Folosită în textele narative, descrierea are rolul unei pauze 
narative – timpul naraţiunii avansează, în timp ce timpul acţiunii 
stă pe loc. 

Descrierea literară poate fi: 
 De tip tablou (tabloul unei lupte, al unui anotimp, al unui 

fenomen al naturii) 
 De tip portret (prezentarea sumară sau amănunțită a trăsă-

turilor fizice sau morale ale unui personaj). 

Trăsăturile descrierii științifice/obiective/non-literare: 
 Oferă informaţii precise, exacte. 
 Nu include părerile şi impresiile personale. 
 Nu apar figuri de stil. 
 Exprimarea este clară şi concisă. 
 Obiectivitate. 

Textul informativ (nonliterar) 
Este textul care transmite un mesaj într-o manieră organizată, 
ierarhizată. Informaţiile transmise nu vizează stabilirea unei 
concluzii. Transmite cititorilor idei, modelează înţelegerea, 
oferă explicaţii în legătură cu diverse obiecte, fenomene, 
situaţii, atitudini ale unor persoane, demonstrează cum se face 
un lucru, cum funcţionează un aparat, cum se fac obiectele etc. 
Uneori textul informativ se poate combina cu texte de tip 
explicativ, descriptiv sau argumentativ. Texte informative sunt 
considerate ştirile, articolele de ziare, textele ştiinţifice, textele 
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de tip utilitar (modul de folosire a unor aparate, reţete culinare, 
reclamele publicitare, anunţurile, buletinul meteo etc.). 
Întrebările care evidenţiază specificul textului sunt: Despre ce se 
informează?, Cine?, Ce?, Unde?, Cum?, De ce?. În textele 
informative, emiţătorul este o prezenţă discretă, estompată. 

Textul argumentativ (nonliterar) 
Este scris cu scopul de a convinge cititorul că o afirmație este 
justă, că poate să accepte opinia exprimată. În exprimarea 
punctului de vedere scriitorul apelează la diverse strategii 
retorice. Textul argumentativ apare în diverse situații de 
comunicare: în discursuri politice, prezentări de carte, eseuri, 
cronici, articole de presă, reclame publicitare etc. 

Textul argumentativ are trei părți: 
 O ipoteză (teza, propoziţia care exprimă ideea de bază ca 

argumentarea să fie validă, propoziţia care exprimă ideea de 
bază trebuie să aibă valoare de adevăr). 

 Argumentul/argumentele şi exemplul/exemplele. 
 Concluzia (concluzie: propoziţia declarativă cu valoare de 

adevăr, propoziția care exprimă clar poziția celui care a 
construit argumentația). 

Discursul argumentativ se recunoaşte după prezenţa 
indicatorilor de argumentare: pentru că, deoarece, de aceea, 
intrucât, deci, aşadar care introduc argumentele, dacă şi numai 
dacă, prin care se introduc argumente restrictive, în primul 
rând, in al doilea rând care introduc argumentele într-o ordine 
preferată de emiţător (ordinea logică), în concluzie, nu poate, nu 
trebuie care introduc concluziile. 
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Proba scrisă 
(subiectul 1 + 2) 

Genuri literare 

Genul liric 
Genul liric desemnează acele opere liteare în care se dezvăluie 
complexitatea lumii interioare și viziunea unică despre lume, 
filtrată prin prisma eului creator. 

Caracteristici: 
 Transmite în mod direct trăirile, sentimentele, ideile eului 

liric. 
 Favorizează sensurile figurate ale cuvintelor. 
 Recurge la imagini artistice, figuri de expresivitate și la figuri 

de stil în exprimarea ideilor, sentimentelor, gândurilor. 
 Recurge la mijloace de expresie formale (elemente de 

prozodie) cum ar fi ritmul, rima, versul, versul liber, strofa. 
 Trăirile eului liric sunt de o mare diversitate (iubire, tristețe, 

bucurie, fericire, melancolie, nostalgie, apăsare sufletească 
etc.) și sunt exprimate prin diferite ipostaze ale acestuia: 
îndrăgostit, contemplator, confesor etc. 

Specii literare: oda, imnul, elegia, pastelul, sonetul, rondelul, 
meditația etc. 

Comunicarea în textul poetic 

Comunicarea în textul poetic este axată mai mult pe provocarea 
sensibilității, a emoției. 
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Mijloacele comunicării 

Propoziția: textul poetic presupune un alt tip de propoziție ce nu 
se organizează pentru a reda o acțiune, ci pentru a reda un 
imaginar poetic. 

Secvența poetică: reprezintă o succesiune de propoziții care 
alcătuiește o imagine poetică, axată pe o idee, o emoție. 

Strofa: poate să se identifice cu secvența poetică, să cuprindă 
mai multe secvențe sau să alcătuiască o secvență cu 
strofa/strofele următoare. 

Instanțele comunicării în textul poetic 

Comunicarea în textul poetic este definită prin eul liric și prin 
raportul autor-eul liric. 

Autorul/Poetul: creatorul versurilor. 

Eul liric: este acea instanță (acel cineva, mai mult sau mai puțin 
identificabil) care comunică prin textul poetic idei, gânduri, 
sentimente. Este „o voce” a emițătorului care este o abstracție și 
nu trebuie confundată cu persoana fizică (poetul). 

Mărcile lexico-gramaticale (însemne/embleme) ale prezenței 
eului liric în textul poetic pot fi: 

 Verbe la persoana I, pronume și adjective pronominale de 
persoana I (dacă sunt dominante, vorbim despre o confesiune 
lirică / mărturie / destăinuire directă a sentimentelor sau ale 
gândurilor). 

 Verbe, pronume, adjective pronominale de persoana a II-a, 
verbe la imperativ, substantive în vocativ, interjecții 
exclamative (dacă sunt prezente vorbim de un discurs liric / 
un monolog adresat, respectiv o adresare directă către „un 
personaj liric”.Ex. „Ce te legeni...” de Mihai Eminescu). 

 Verbe, pronume și adjective pronominale de persoana I plural 
(dacă sunt prezente atunci ipostaza eului liric este acela de 
reprezentant al unei colectivități în numele căreia vorbește). 
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Locuţiuni şi expresii 

a bate 
A se bate cu pumnii în piept = a se mândri, a se fuduli 
A bate pe cineva la cap = a cicăli pe cineva cu vorba 
A bate palma cu cineva = a da mâna cu cineva; a încheia cu 
cineva o tranzacție 
A bate un record (sportiv) = a depăși un record 
A se bate cap în cap = a fi în opoziție, în contradicție, a nu se 
potrivi 
A bate la mașină = a dactilografia 
A bate la ochi = a frapa 
A bate mult drum = a parcurge o distanță lungă 
A bate câmpii = a divaga, a vorbi aiurea 

cap 
Cu noaptea-n cap = dis-de-dimineață 
(Până) peste cap = exagerat de... 
Cu capul plecat = rușinat, umilit, învins 
Pe după cap = pe după gât, la ceafă 
Bătut (sau căzut) în cap = tâmpit, prost 
A se da peste cap = a face tumbe; a face imposibilul 
A da (ceva) peste cap = a schimba cu totul ordinea lucrurilor 
A scoate capul în lume = a ieși între oameni, în societate 
A nu-și (mai) vedea capul de... = a fi copleșit de... 
A-și pierde capul = a se zăpăci 
A nu mai avea unde să-și pună capul = a ajunge fără adăpost 
A da din cap = a clătina capul (în semn de aprobare, de refuz 
etc.) 
A umbla cu capul în traistă = a fi distrat, neatent 
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A se da cu capul de toți pereții (sau de pereți) = a fi cuprins de 
disperare sau de necaz 
A-și lua lumea în cap = a pleca departe 
A-și pleca capul = a se simți rușinat, umilit; a se supune 
Vai de capul lui = vai de el 
A cădea pe capul cuiva = a sosi pe neașteptate la cineva 
(creându-i neplăceri) 

a da 
A da o masă, o petrecere etc. = a oferi o masă 
A(-și) da bună ziua (sau bună seara, binețe etc.) = a (se) saluta 
A da cu arendă = a arenda 
A da (cu) împrumut = a împrumuta 
A da înapoi = a înapoia, a restitui 
A da în primire = a preda 
A da cuiva de lucru = a însărcina pe cineva cu o muncă 
A da în judecată = a chema o persoană în fața unei instanțe 
judecătorești în calitate de pârât 
A da o fată după cineva = a căsători cu 
A-și da viața = a-și jertfi viața din devotament 
A da (pe cineva sau ceva) dracului = a renunța la... 
A da pe gât (sau peste cap) = a bea 
A da găuri = a găuri 
A da viață = a naște; a făuri 

drum 
A pune pe cineva pe drumuri = a face pe cineva să meargă mai 
mult decât ar fi necesar pentru rezolvarea unei probleme. 
A bate drumul = a umbla de colo-colo, fără rost, a umbla 
haimana 
A fi de pe drumuri = a fi fără familie, fără locuință stabilă 
A rămâne pe drumuri = a sărăci 
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A lăsa pe drum = a da (pe cineva) afară din casă sau din 
serviciu, a sărăci (pe cineva) 
A aduna pe cineva de pe drumuri = a da cuiva adăpost 
Pe drum = gata să vină, să sosească, să apară, să se nască 
A sta în drumul cuiva sau a-i sta cuiva în drum = a se afla 
înaintea cuiva 
A se da din drumul cuiva = a se da la o parte 
A-și face drum în viață = a reuși 
A-și face drum = a înainta într-o mulțime 

a duce 
A duce (pe cineva) cu vorba = a înșela (pe cineva) făcându-i 
promisiuni mincinoase 
A-l duce pe cineva gândul = a-i veni cuiva ceva în minte 
A duce grija (cuiva sau a ceva) = a fi îngrijorat 
A(-i) duce dorul = a-i fi dor de cineva 
A (o) duce la capăt (sau la îndeplinire, la bun sfârșit) = a 
îndeplini 

floare 
În floarea vârstei = tânăr 
Floare la ureche = foarte ușor de rezolvat 
De florile mărului sau de flori de cuc = în zadar, degeaba, 
gratuit 
Copil din flori = copil nelegitim 

a fugi 
A-i fugi ochii după cineva = a privi insistent, cu admirație, cu 
dor 
A fugi în lume = a pleca de acasă (fără să se știe unde) 




