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Fisa 1. 

(Anexa 2) 

Grupa ARTIŞTILOR 

          ,,Sara pe deal buciumul sună cu jale, 

          Turmele-l urc,stele le scapără-n cale, 

          Apele plâng clar izvorând din fântâne, 

          Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.’’                                                                                                                                                       

( ,,Sara pe deal’’, M. Eminescu)  

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                                                                             

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.                                                                                    

 

 

 

Fişa 1. 

(Anexa 2) 

Grupa TEHNICIENILOR 

 

    ,,Bacteriile sunt organisme unicelulare sau coloniale, răspandite pretutindeni in natură: in sol, in 

apa, in aer, in corpul plantelor, animalelor si al omului. 

       O celulă bacteriană este formată din: perete celular, membrană, citoplasmă şi substanţă nucleară 

difuză, numită nucleoid. La exteriorul peretelui celular, unele bacterii pot fi inconjurate de o capsulă 

gelatinoasă.’’ 

                                                                                      (,, Regnul Monera’’) 

 

 

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                                                                             

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i     caracteristicile stilistice.                                                                                 

 



Fişa 1. 

(Anexa 2) 

 

   Grupa LEGIŞTILOR 

  

    ,, Art. 25. (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. 

       Art. 28 (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi 

supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.  

                                                                  (Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor) 

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                                                                             

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i     caracteristicile stilistice.                                                                                    

   

 

 

 

Fişa 1. 

(Anexa 2) 

 

Grupa PUBLICIŞTILOR 

 

        Tragedie feroviară 

,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în noaptea de 

luni spre marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta Brisbane-Cairns şi 

avea la bord 157 de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane. Şapte dintre cele nouă vagoane ale 

garniturii au deraiat într-o zonă în care viteza trenului a fost estimată la 151 de jm la oră. O anchetă 

a fost declanşată pentru a se determina cauzele accidentului.” 

 (Ziarul,, Libertatea’’) 

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                                                                             

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i     caracteristicile stilistice.                                                                                    

 

 

 

 

 

 



Fişa 1. 

(Anexa 2) 

Grupa REALIŞTILOR 

        - Hei, Maria, ce mai faci? 

   - Sunt ok, cam stresată că se apropie examenul.Simt c-o iau razna. 

   - Ei, las’ ca te descurci tu, eşti fată deşteaptă. 

1)Numiţi stilul funcţional căruia i se încadrează textul;                                                                                                                                                                                                                                                             

2)Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i     caracteristicile stilistice.                                                                                    

           

 

 

 

 

Fişa 2.  

(Anexa 3) 

 

1.Pornind de la cuvântul ,,floare” sau ,,inimă’’,  realizaţi două texte a câte 5 rânduri fiecare, 

texte aparţinând stilului ştiinţific şi stilului beletristic. 

 

      Stilul ştiinţific  

______________________________________________________________________________                                                    

______________________________________________________________________________ 

 

      Stilul beletristic  

______________________________________________________________________________                                                    

______________________________________________________________________________ 


