
BIBLIOGRAFIE – LITERATURA ROMÂNĂ – clasa a IX-a A – INTENSIV 

FRANCEZĂ / GERMANĂ 
Prof. dr. Laura-Teodora Ardelean  

Vă rog ca începând cu clasa a IX-a să aveți pentru ora de limba şi literatura română un caiet 

mecanic în care să vă adăugaţi pagini, lecţii, teste, teme de casă, fişe pe măsură ce parcurgem 

materia.  

Vă rog ca, pentru uşurinţa voastră, să folosiţi markere, post-it-uri şi dividere.  

Manualul va fi cel de la editura Humanitas Educațional, iar autorii lui sunt Alexandru Crișan, 

Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu.  

PENTRU TEXTELE DE STUDIAT DIN CLASA A IX-A VEȚI AVEA DE COMPLETAT 

FIȘELE DE LECTURĂ POSTATE PE SITE-UL ȘCOLII. 

PENTRU LECTURILE SUPLIMENTARE ÎNTREBĂRILE SE AFLĂ PE PAGINA A DOUA.   
 

A. Tema: JOC / JOACĂ 

I.  

1. Tudor Arghezi, vol. Ţara Piticilor, poezia Prefaţă – manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Horia Simionescu, vol. Dicţionar onomastic : Erasmo sau a doua fotografie cu oameni mici – manual ( fișă 

de lectură – PROZĂ ) 

3. Mircea Cărtărescu, vol.  Nostalgia , cap. REM – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

4. Johan Huizinga, Homo ludens  - fragmente – bibliotecă – pentru olimpiadă  

II. Lectură suplimentară 

1. Simona Popescu, Exuvii, cap. Regnum puerile, Cuiburi de hârtie, Cartea de bucate, Dulapul– bibliotecă ( răspunde 

la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură suplimentară) 

 

B. Tema: LUMI FANTASTICE 

I.  

1. I.L. Caragiale, vol.  Nuvele.Povestiri ; La hanul lui Mânjoală  - manual / – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ 

) 

2. Vasile Voiculescu, povestirea Căprioara din vis – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Ovid. S. Crohmălniceanu, vol. Istorii insolite ; povestirea Roadele unei diplomaţii chibzuite – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

4. I.B.Deleanu, Ţiganiada , cântul al IX-lea – bibliotecă şi  manual  

II. Lectură suplimentară  

2. E.A.Poe, William Wilson – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

1.  

 

C. Tema: ŞCOALA  

I.  

1. Ion Creangă, Amintiri din copilărie – manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

2. Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Marin Preda, Viaţa ca o pradă – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

II. Lectură suplimentară 

3. 1. Giovanni Papini, Un om sfârşit – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

 

 

D.  Tema: DRAGOSTEA 

I.  

1. Mihai Eminescu, vol. Poezii, sonetele: Vorbeşte-ncet, Afară-i toamnă…, Sunt ani la mijloc , Când însuşi glasul – 

bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Nedelciu, vol. Efectul de ecou controlat , proza NORA sau Balada zânei de la Bâlea-lac – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

3. I.L.Caragiale, O noapte furtunoasă – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

4. W. Shakespeare, Romeo şi Julieta – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

5. Dulcea mea doamnă / Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită de Mihai Eminescu – fragmente – manual 



II. Lectură suplimentară 

4. 1. Liviu Rebreanu, Adam şi Eva - – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

 

 

E. Tema: CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE 

I.  

1. Ioan Slavici,  Pădureanca – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

II. Lectură suplimentară  

5. 1. Mihail Sebastian, Jurnal – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

 

 

Pentru lecturile suplimentare, din caietul mecanic pe care îl veţi organiza, se va păstra un compartiment  cu folii 

pentru fiecare temă.  

În folii se vor păstra răspunsurile la următoarele întrebări care sunt valabile pentru fiecare lectură suplimentară.  

1. Ţi-a plăcut textul citit? Argumentează.  

2. Cum te raportezi la personaje?  

a. interacţiunea cu personajul: Ştiu ce simteX când… 

b. aprecieri despre personaje: X a fost…. 

c. Notarea primei impresii/reacţii: X a fost… 

3. Care este aspectul cel mai important pe care l-ai reţinut? Selectează un fragment şi motivează alegerea.  

4. Ce ai aflat despre tine / alţii din text? Motivează! 

5. Ce sentimente ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

6. Ce amintiri ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

7. Ce valori promovează textul? Argumentează! 

8. Ce valori pune sub semnul întrebării? Motivează! 

9. Notează o nedumerire. Explică ce ai fi făcut altfel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE – LITERATURA ROMÂNĂ – clasa a IX-a B – JURNALISM  
Prof. dr. Laura-Teodora Ardelean  

Vă rog ca începând cu clasa a IX-a să aveți pentru ora de limba şi literatura română un caiet 

mecanic în care să vă adăugaţi pagini, lecţii, teste, teme de casă, fişe pe măsură ce parcurgem 

materia.  

Vă rog ca, pentru uşurinţa voastră, să folosiţi markere, post-it-uri şi dividere.  

Manualul va fi cel oferit de școală de la editura Humanitas Educațional și reeditat de editura 

Art Klett, iar autorii lui sunt Alexandru Crișan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina 

Sâmihăian, Rodica Zafiu.  

PENTRU TEXTELE DE STUDIAT DIN CLASA A IX-A VEȚI AVEA DE COMPLETAT 

FIȘELE DE LECTURĂ POSTATE PE SITE-UL ȘCOLII. 

PENTRU LECTURILE SUPLIMENTARE ÎNTREBĂRILE SE AFLĂ PE PAGINA A DOUA.   
 

A. Tema: JOC / JOACĂ 

I.  

1. Tudor Arghezi, vol. Ţara Piticilor, poezia Prefaţă – manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Horia Simionescu, vol. Dicţionar onomastic : Erasmo sau a doua fotografie cu oameni mici – manual ( fișă 

de lectură – PROZĂ ) 

3. Mircea Cărtărescu, vol.  Nostalgia , cap. REM – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

4. Johan Huizinga, Homo ludens  - fragmente – bibliotecă – pentru olimpiadă  

II. Lectură suplimentară 

Mircea Cărtărescu, vol.  Nostalgia , cap. Mendebilul – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru 

fiecare lectură suplimentară) 

 

B. Tema: LUMI FANTASTICE 

I.  

1. I.L. Caragiale, vol.  Nuvele.Povestiri ; La hanul lui Mânjoală  - manual / – bibliotecă ( fișă de lectură – 

PROZĂ) 

2. Vasile Voiculescu, povestirea Căprioara din vis – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Ovid. S. Crohmălniceanu, vol. Istorii insolite ; povestirea Roadele unei diplomaţii chibzuite – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

4. I.B.Deleanu, Ţiganiada , cântul al IX-lea – bibliotecă şi  manual  

II. Lectură suplimentară  

1. E.A.Poe, Prăbuşirea Casei Usher – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

 

C. Tema: ŞCOALA  

I.  

1. Ion Creangă, Amintiri din copilărie – manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

2. Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Marin Preda, Viaţa ca o pradă – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

II. Lectură suplimentară 

1. Daniel Pennac, Domnilor copii –bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară) 

 

D.  Tema: DRAGOSTEA 

I.  

1. Mihai Eminescu, vol. Poezii, sonetele: Vorbeşte-ncet, Afară-i toamnă…, Sunt ani la mijloc , Când însuşi glasul – 

bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Nedelciu, vol. Efectul de ecou controlat , proza NORA sau Balada zânei de la Bâlea-lac – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

3. I.L.Caragiale, O noapte furtunoasă – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

4. W. Shakespeare, Romeo şi Julieta – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

5. Dulcea mea doamnă / Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită de Mihai Eminescu – fragmente – manual 

II. Lectură suplimentară 

1. Mircea Eliade, Maitreyi – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură suplimentară) 



 

E. Tema: CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE 

I.  

1. Ioan Slavici,  Pădureanca – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

II. Lectură suplimentară  

 1.Mihail Sebastian, De două mii de ani…Cum am devenit huligan – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt 

valabile pentru fiecare lectură suplimentară) 

 
Pentru lecturile suplimentare, din caietul mecanic pe care îl veţi organiza, se va păstra un compartiment  cu folii 

pentru fiecare temă.  

În folii se vor păstra răspunsurile la următoarele întrebări care sunt valabile pentru fiecare lectură suplimentară.  

1. Ţi-a plăcut textul citit? Argumentează.  

2. Cum te raportezi la personaje?  

i. interacţiunea cu personajul: Ştiu ce simteX când… 

ii. aprecieri despre personaje: X a fost…. 

iii. Notarea primei impresii/reacţii: X a fost… 

3. Care este aspectul cel mai important pe care l-ai reţinut? Selectează un fragment şi motivează alegerea.  

4. Ce ai aflat despre tine / alţii din text? Motivează! 

5. Ce sentimente ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

6. Ce amintiri ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

7. Ce valori promovează textul? Argumentează! 

8. Ce valori pune sub semnul întrebării? Motivează! 

9. Notează o nedumerire. Explică ce ai fi făcut altfel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE – LITERATURA ROMÂNĂ – clasa a IX-a C – BILINGV ENGLEZĂ  
Prof. dr. Laura-Teodora Ardelean  

Vă rog ca începând cu clasa a IX-a să aveți pentru ora de limba şi literatura română un caiet 

mecanic în care să vă adăugaţi pagini, lecţii, teste, teme de casă, fişe pe măsură ce parcurgem 

materia.  

Vă rog ca, pentru uşurinţa voastră, să folosiţi markere, post-it-uri şi dividere.  

Manualul va fi cel oferit de școală de la editura Humanitas Educațional și reeditat de editura 

Art Klett, iar autorii lui sunt Alexandru Crișan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina 

Sâmihăian, Rodica Zafiu.  

PENTRU TEXTELE DE STUDIAT DIN CLASA A IX-A VEȚI AVEA DE COMPLETAT 

FIȘELE DE LECTURĂ POSTATE PE SITE-UL ȘCOLII.  

PENTRU LECTURILE SUPLIMENTARE ÎNTREBĂRILE SE AFLĂ PE PAGINA A DOUA.   
 

A.Tema: JOC / JOACĂ 

I.  

1. Tudor Arghezi, vol. Ţara Piticilor, poezia Prefaţă – manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Horia Simionescu, vol. Dicţionar onomastic : Erasmo sau a doua fotografie cu oameni mici – manual ( fișă 

de lectură – PROZĂ ) 

3. Mircea Cărtărescu, vol.  Nostalgia , cap. REM – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

4. Johan Huizinga, Homo ludens  - fragmente – bibliotecă – pentru olimpiadă  

II. Lectură suplimentară 

Mircea Cărtărescu, vol.  Nostalgia , cap. Ruletisul – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru 

fiecare lectură suplimentară) 

 

B.Tema: LUMI FANTASTICE 

I.  

1. I.L. Caragiale, vol.  Nuvele.Povestiri ; La hanul lui Mânjoală  - manual / – bibliotecă ( fișă de lectură – 

PROZĂ) 

2. Vasile Voiculescu, povestirea Căprioara din vis – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Ovid. S. Crohmălniceanu, vol. Istorii insolite ; povestirea Roadele unei diplomaţii chibzuite – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

4. I.B.Deleanu, Ţiganiada , cântul al IX-lea – bibliotecă şi  manual  

II. Lectură suplimentară  

1.Mircea Eliade, Secretul doctorului Honigberger – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru 

fiecare lectură suplimentară) 

 

C.Tema: ŞCOALA  

I.  

1. Ion Creangă, Amintiri din copilărie – manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

2. Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

3. Marin Preda, Viaţa ca o pradă – bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – PROZĂ ) 

II. Lectură suplimentară 

1. Nancy H. Kleinbaum, Cercul poeţilor dispăruţi – bibliotecă  

 

D.Tema: DRAGOSTEA 

I.  

1. Mihai Eminescu, vol. Poezii, sonetele: Vorbeşte-ncet, Afară-i toamnă…, Sunt ani la mijloc , Când însuşi glasul – 

bibliotecă şi  manual ( fișă de lectură – POEZIA ) 

2. Mircea Nedelciu, vol. Efectul de ecou controlat , proza NORA sau Balada zânei de la Bâlea-lac – manual ( fișă de 

lectură – PROZĂ ) 

3. I.L.Caragiale, O noapte furtunoasă – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

4. W. Shakespeare, Romeo şi Julieta – bibliotecă ( fișă de lectură – DRAMATURGIA ) 

II. Lectură suplimentară 

1. Jostein Gaarder,  Fata cu portocale – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare lectură 

suplimentară)  

 



E.Tema: CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE 

I.  

1.Ioan Slavici,  Pădureanca – bibliotecă ( fișă de lectură – PROZĂ) 

II. Lectură suplimentară  

1. J.D.Salinger, De veghe în lanul de secară – bibliotecă ( răspunde la întrebările care sunt valabile pentru fiecare 

lectură suplimentară) 

 
Pentru lecturile suplimentare, din caietul mecanic pe care îl veţi organiza, se va păstra un compartiment  cu folii 

pentru fiecare temă.  

În folii se vor păstra răspunsurile la următoarele întrebări care sunt valabile pentru fiecare lectură suplimentară.  

1. Ţi-a plăcut textul citit? Argumentează.  

2. Cum te raportezi la personaje?  

i. interacţiunea cu personajul: Ştiu ce simteX când… 

ii. aprecieri despre personaje: X a fost…. 

iii. Notarea primei impresii/reacţii: X a fost… 

3. Care este aspectul cel mai important pe care l-ai reţinut? Selectează un fragment şi motivează alegerea.  

4. Ce ai aflat despre tine / alţii din text? Motivează! 

5. Ce sentimente ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

6. Ce amintiri ţi-a trezit lectura? Detaliază! 

7. Ce valori promovează textul? Argumentează! 

8. Ce valori pune sub semnul întrebării? Motivează! 

9. Notează o nedumerire. Explică ce ai fi făcut altfel!  


