
TEXTUL ARGUMENTATIV 
SINTEZĂ  

 

Textul argumentativ este un act de comunicare realizat cu scopul de a-l convinge pe receptor cu 

privire la validitatea punctului de vedere susţinut de emițător. 

 
Stuctura  Conectori specifici Rolul conectorilor 

Ipoteza 
(Introducerea tezei, 

punctul de vedere 

personal cu privire la teza 

care trebuie susţinută prin 

demonstraţie)  

- consider că 

- părerea mea este că 

- în opinia mea 

 

- exprimarea premisei (pro sau 

contra) 

- exprimarea  asentimentului  sau a 

dezacordului 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia –

argumentarea 
(argumente pro sau 

contra, solide, formulate 

clar şi ordonate logic, 

validate prin exemple, 

construire în paragrafe 

distincte) 

- în primul rând 

- în al doilea rând 

- pe de o parte  

- pe de altă parte 

- de asemenea, 

- în egală măsură 

- precizează ordinea introducerii 

argumentelor sau îmbinarea logică a 

acestora 

- desigur că 

- fără îndoială 

- cu siguranţă, fireşte 

- expimă certitudinea 

- de altfel, 

- de vreme ce 

- pentru că 

- deoarece, 

- întrucât, 

- se ştie că, 

- căci 

- exprimă justificarea 

- în ciuda celor spuse 

- contrar celor afirmate 

- exprimă obiecţia 

- totuşi, dar, însă, cu toate că, chiar dacă - exprimă concesia 

Concluzia 
(enunț prin care se 

rezumă demersul 

argumentativ) 

- în concluzie, deci, prin urmare, aşadar             - precizează concluzia, subliniază 

teza 

 
Etapele producerii unui text de tip argumentativ: 

 Citiţi cu atenţie subiectul pentru a vă da seama care este situaţia de comunicare impusă (Cine este 

emițătorul?, Cine este receptorul?, Când?, Unde?, De ce?, Cu ce scop?), care este teza?  

 Căutaţi apoi argumente pentru a susţine teza. Pentru fiecare argument găsiţi cel puţin un exemplu 

potrivit pe care să-l dezvoltaţi.  

 Clasaţi argumentele de la cel mai puţin convingător la ce mai convingător, pentru a evidenţia cât 

mai bine opinia voastră.  

 Într-o argumentare scrisă aşezaţi în acelaşi paragraf argumentul şi exemplele potrivite pentru a-l 

susţine. Claritatea discursului argumentativ este susţinută şi de împărţirea textului în paragrafe. 

 Utilizaţi corect conectorii logici!  

 

 

 



Grupa 1 

Fișă de lucru 

Realizează un text, de 150-300 cuvinte, în care să argumentezi dacă sportul contribuie la starea de 

bine a omului. 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:   

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate 

exprimării unei aprecieri  

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, 

enunţarea  şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                                                                                  

- să respecţi normele limbii literare: registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie                                                                                                                                               

 

 

Grupa 2 

Fișă de lucru 

Realizează un text, de 150-300 cuvinte, în care să argumentezi dacă munca în echipă aduce rezultate 

mai bune. 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:   

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate 

exprimării unei aprecieri  

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, 

enunţarea  şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                                                                                  

- să respecţi normele limbii literare: registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie                                                                                                                                               

 

 

 

Grupa 3 

Fișă de lucru 

Realizează un text, de 150-300 cuvinte, în care să argumentezi dacă sportul contribuie la starea de 

bine a omului. 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:   

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate 

exprimării unei aprecieri  

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, 

enunţarea  şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                                                                                  

- să respecţi normele limbii literare: registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie                                                                                                                                               

 

 

 

Grupa 4 

Fișă de lucru 

Realizează un text, de 150-300 cuvinte, în care să argumentezi dacă munca în echipă aduce rezultate 

mai bune. 

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:   

- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate 

exprimării unei aprecieri  

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, 

enunţarea  şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                                                                                  

- să respecţi normele limbii literare: registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie                                                                                                                                               

 

 

 

 



Grila de evaluare a unui text argumentativ 

 

 

Realizează un text de minimum 150 - 300 de cuvinte, în care să argumentezi………………………… 

 

 

 

Conținut și 

redactare 

Aspecte urmărite Punctaj 

maxim 

Punctaj 

obținut 

 

Ipoteza 

Formularea texei/problematicii discutate 2 p  

Menționarea poziției/punctului de vedere personal în raport 

cu teza 

2 p  

Argumentare Enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente 

adecvate poziției adoptate 

12 p 
(6 p x2) 

 

Concluzie Formularea unei concluzii pertinente 2 p  

 

Redactare 

Utilizarea corectă a conectorilor în argumentare 1p  

Respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1p  


