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de Andrei Mureşanu

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
     
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.
     
Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!
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I u Notează numele a două biblioteci la care se face referire în textul 
dat.

v Copiază în caiet enunţurile următoare, completându-le cu infor-
maţii din textul dat:

� Biblioteca din Iași a fost înfiinţată la începutul anului ... .
� Numele arhitectului care a participat la construcţia extinderii din  

5 august 1929 este ... .
� Fondul de carte al bibliotecii tehnice era, la început, de ... de unităţi.
� În prezent, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iași (UTI) cuprinde ... 

de volume.

w Precizează câte cărţi se găsesc în fondul bibliotecii prezentate în 
textul dat.

x Lucraţi în perechi! Fiecare echipă va alege un criteriu de organi-
zare a unor volume într-o bibliotecă, dintre cele propuse în continuare 
sau de membrii grupului, și va justifica de ce îl consideră potrivit: nume-
le autorilor; titlul volumelor; înălţimea fiecărui volum; culoarea copertei; 
limba în care sunt scrise; domeniul în care se încadrează.

y Transcrie enunţurile următoare, selectând varianta de răspuns corectă:
� Textul despre Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași are scopul de  

a informa cititorul/de a transmite emoţii și sentimente cititorului.
� În text, sunt prezentate informaţii reale/imaginare despre bibliote-

că.
� Foarte multe dintre cuvintele folosite în text au sensuri obișnuite/

neobișnuite.
� În text, apar/nu apar termeni specifici unui anumit domeniu de ac-

tivitate.

1. Cartea și biblioteca
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O bibliotecă puţin cunoscută din România este considerată printre cele mai frumoase din lume. Cel puţin 
aceasta este opinia multora dintre vizitatorii portalului boredpanda.com care are de nouă zile un sondaj 
online. Peste 400 000 de utilizatori au analizat până acum propunerile site-ului specializat în găsirea şi pro-

movarea de imagini inedite din lume.
În acest moment, Biblioteca Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

(UTI) este pe locul 2 în preferinţele utilizatorilor, o poziţie onorantă 
în condiţiile în care printre „competitori” se numără capodopere arhi-
tecturale precum Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin, Biblioteca 
Regală Portugheză de la Rio de Janeiro, Biblioteca Mănăstirii Admont, 
realizată în stilul barocului târziu, Biblioteca Naţională din Praga, 
Biblioteca Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor 
Unite de la Washington. Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începu-
tul anului 1948, în noul corp al Palatului Universităţii, actualul sediu 
al Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Extinderea palatului a fost 

proiectată de I. G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi Palatul iniţial.
Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a participat şi 

arhitectul Theodor Vasilescu. Din 1933 până în 1942, universitatea ieşeană s-a nu-
mit Universitatea Mihăileană, după care denumirea s-a schimbat în Universitatea 
Cuza-Vodă. Iniţial, fondul de carte al bibliotecii tehnice era modest, de doar 12 000 
de unităţi. În prezent, Biblioteca UTI deţine un fond total de documente de 962 528 
volume – 522 187 cărţi, 129 332 reviste, 5 042 fond special (CD-uri, DVD-uri, micro-
formate) şi 305 967 documente tehnice, potrivit celor de la adevărul.ro. 

(Text preluat de pe site-ul http://www.gandul.info/magazin)

u Caută pe o hartă a lumii locurile unde se află bibliotecile menţionate în textul studiat. 

v Majoritatea bibliotecilor au site-uri pe care oferă informaţii utile cititorilor. Accesează una dintre adre-
sele indicate în continuare și notează câte două informaţii despre:

� noutăţile de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României, www.bibnat.ro;
� colecţiile găzduite de Biblioteca digitală, muzeu și arhivă Europeana, www.europeana.eu.

w Alcătuiește două enunţuri din care să rezulte diferitele sensuri ale cuvântului bibliotecă.

x Imaginează-ţi că ești bibliotecar pentru o zi. Organizează-ţi cărţile, revistele, CD-urile într-o anumită ordine. 

y Două dintre cele mai mari biblioteci din lume au fost acelea din Ninive și din Alexandria. Pornind de la 
informaţiile oferite în continuare, redactează un text de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi o vizită imaginară 
într-una dintre cele două biblioteci. 
��Biblioteca din Ninive este Biblioteca Regală a lui Assurbanipal, ultimul rege al Imperiului Neo-Asirian. 

Cuprindea o colecţie de tăbliţe de lut și de fragmente (câteva mii), în care erau consemnate texte din secolul  
al VII-lea î.H. Locul unde a fost descoperită se află, astăzi, pe teritoriul statului Irak. Cele mai multe tăbliţe des-
coperite în această bibliotecă antică au fost duse la Londra și fac parte din colecţia British Museum.
��Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă din perioada antică. Conţinea peste 900 000 de 

pergamente. Nu se știe exact cum a fost distrusă, fiind luate în calcul războaiele civile de pe teritoriul Egiptului an-
tic și războaiele religioase. Noua Bibliotecă din Alexandria (Biblioteca Alexandrina) are drept scop restabilirea unei 
legături cu spiritul unei civilizaţii avansate din punct de vedere cultural. Este o instituţie modernă, care cuprinde 
milioane de cărţi, muzee, un planetariu, centre de cercetare, galerii de artă, expoziţii permanente.
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Îl începe o frunză – cu glasul stins de sfială, cu 
obrajii dogorâţi – șoptindu-l: „A fosst odat’!” 

Dar șoapta îi sporește în freamăt răspândit pre-
lung, și frunzele, ’mpreună, murmură întrebător:  
„A fosst?”

De departe gânsacul hotărăște: „A fosssst...” 
Și gâștele îl încuviinţează dând din cap: „Da-da,  
da-da, da-da.”

Iar firele de iarbă alergând de-a valma*, s-aplea-
că și se roagă suspinând: „sssspune... ssspune... ” 

Prunii, deșteptaţi din toropeala verii, deschid ochi 
vineţi, aiuriţi.

Merele și perele fug de prin așternutul crengilor, 
zugrăvindu-și chipurile colorate pe feţele frunzelor, 
ca să nu le bage nimeni în samă fuga. Dar vântul 
descoperă înșelăciunea și, pornind în căutarea lor, se 
uită pe ferești, le vede și le cheamă prin horn.

Gutuile îngălbenesc de spaimă, privind pe sora 
lor mai mare, Luna, care-a albit de groază pe mar-
ginea prăpastiei.

Bostanii au cozi fudule*, râd pe-nfundate de fra-
tele lor, Soarele, că-i berc*.

Nucii cu miros amar se-ntreabă de unde li s-a 
tras atâta mâhnire frunzelor și, frământaţi de gân-
duri, creierii închiși în nuci se zbârcesc mohorât. [...]

Prin văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zbo-
ruri de păsări, ca să nu-și piardă calea la întors. Dar 
păsările s-au împrăștiat și vara s-a rătăcit departe.

Prin ierburi, prizăriţi greieri doinesc tremurător 
bejania* firavilor funigei*; cosașii cosesc zoriţi ţiuitul 
tăcerii; lăcustele, în salturi sprintene, se joacă de-a 
stelele căzătoare; broscoi cocliţi îngână, bleg, croncă-
nitul ciorilor de zgură. Cra-craaa, cuac-cuac... [...]

Basmul e lung, dar trece pe nesimţite și poposește 
în împărăţia lenei, pesemne, căci de la o vreme frun-
zele pică de somn, cerul picură...

...Când te deștepţi, ești cu capul în poala iernii 
care-și toarce fuiorul de fulgi și-ţi pare că de când 
lumea iarna îţi povestește basmul, căci de frunze nici 
urmă nu-i.

Și iarna-ţi povestește înainte basmul început de-o 
frunză, căci gura vetrei e gura iernii, și gura vetrei – 
cu flăcări și cu jar – îngână dogorind basmul de aur 
al Toamnei.

(Ionel Teodoreanu, Basmul Toamnei)

Citește cu atenţie textul care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare  iniţială

u (1p) Notează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din textul dat: sfială, hotă-
răște, murmură, încuviinţează.

v (1p) Precizează câte un cuvânt cu sens opus pentru cuvintele subliniate în secvența: Prin văzduh, vara a 
semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, ca să nu-și piardă calea la întors. Dar păsările s-au împrăștiat și 
vara s-a rătăcit departe. [...] Basmul e lung...

Dicţionar

* de-a valma – laolaltă; amestecat (în dezordine)
* fudul – mândru
* berc – cu coadă scurtă sau fără coadă
* bejania – rătăcirea, plecarea
* funigel – fir al unui anumit soi de păianjeni mici, care se vede plutind în aer în zilele senine de toamnă
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

w (1p) Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: sa/s-a, ca/c-a, nea/ne-a, sau/s-au.

x (1p) Formulează două propoziții despre elementele naturii prezentate în text, în care să folosești punctul 
și semnul întrebării. 

y (1p) Transcrie, din textul dat, un verb, două substantive, un pronume personal și un adjectiv.

U (1p) Explică, în 10-20 de cuvinte, ce sugerează repetiţia lui s în primele patru paragrafe ale textului dat.

V (1p) Ilustrează, cu exemple din text, două aspecte semnificative ale anotimpului toamna. 

W (1p) Prezintă, în 20-30 de cuvinte, semnificaţia următoarei secvenţe din textul dat: Nucii cu miros amar 
se-ntreabă de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor și, frământaţi de gânduri, creierii închiși în nuci se 
zbârcesc mohorât. 

X (1p) Redactează o compunere de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi o poveste spusă de o frunză la 
venirea toamnei.

 1 punct din oficiu

Ca să te autoevaluezi, verifică răspunsurile tale cu acelea incluse în baremul de corectare și de notare de la 
sfârșitul manualului (p. 168).

Completează în caiet rebusul următor, pentru a descoperi mesajul din coloana colorată:

1. Cuvântul care lipseşte din enunţul: Nopţile sunt mai ... vara şi mai lungi iarna.

2. Cuvântul aduc scris fără prima literă.
3. 365/366 de zile alcătuiesc un ... .
4. Cuvântul opus ca sens pentru cel subliniat în propoziţia: Un melc trece prin livadă.

5. Cuvântul cu sens opus pentru sfârşit.
6. Al treilea cuvânt din propoziţia: Toamna spune cântecul frunzelor veştede. 

7. Cuvântul care lipseşte din enunţul: La şcoală, am o ... cu ferestre înalte.

8. Prima silabă din cuvântul lată.
9. Anotimpul dinaintea toamnei.
10. Cuvântul cu sens asemănător pentru cel subliniat în propoziţia: Băieţii sunt voioși.
11. Cuvântul cu sens opus pentru cel subliniat în propoziţia: Fratele lui este mic.
12. Floare cu petale delicate, roșii, albe sau roz care se întâlnește vara pe câmp sau în 
lanurile de grâu.
13. Fructe care au coaja lemnoasă și cad toamna din copac.
14. Cuvântul cu sens asemănător pentru cel subliniat în propoziţia: Din vie, adia o  

mireasmă aparte.
15. Cuvântul cu sens opus pentru cel subliniat în propoziţia: Copiii ies din școală, con-

duși de părinţi.

16. Urare la început de an școlar.
17. Cuvântul cu sens opus pentru cel subliniat în propoziţia: Mihai mergea distrat pe 

trotuar.

18. Cuvântul cu sens opus pentru cel subliniat în propoziţia: Îmi displace toamna  

ploioasă.

Pentru 1-4 
��������������
��


Pentru 5-6
��������������
��


Pentru 7-8 
��������������
��


Pentru 9 
��������������
��


"�����$���B�����
��������
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1. Cartea și biblioteca
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O bibliotecă puţin cunoscută din România este considerată printre cele mai frumoase din lume. Cel puţin 
aceasta este opinia multora dintre vizitatorii portalului boredpanda.com care are de nouă zile un sondaj 
online. Peste 400 000 de utilizatori au analizat până acum propunerile site-ului specializat în găsirea şi pro-

movarea de imagini inedite din lume.
În acest moment, Biblioteca Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

(UTI) este pe locul 2 în preferinţele utilizatorilor, o poziţie onorantă 
în condiţiile în care printre „competitori” se numără capodopere arhi-
tecturale precum Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin, Biblioteca 
Regală Portugheză de la Rio de Janeiro, Biblioteca Mănăstirii Admont, 
realizată în stilul barocului târziu, Biblioteca Naţională din Praga, 
Biblioteca Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor 
Unite de la Washington. Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începu-
tul anului 1948, în noul corp al Palatului Universităţii, actualul sediu 
al Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Extinderea palatului a fost 

proiectată de I. G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi Palatul iniţial.
Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a participat şi 

arhitectul Theodor Vasilescu. Din 1933 până în 1942, universitatea ieşeană s-a nu-
mit Universitatea Mihăileană, după care denumirea s-a schimbat în Universitatea 
Cuza-Vodă. Iniţial, fondul de carte al bibliotecii tehnice era modest, de doar 12 000 
de unităţi. În prezent, Biblioteca UTI deţine un fond total de documente de 962 528 
volume – 522 187 cărţi, 129 332 reviste, 5 042 fond special (CD-uri, DVD-uri, micro-
formate) şi 305 967 documente tehnice, potrivit celor de la adevărul.ro. 

(Text preluat de pe site-ul http://www.gandul.info/magazin)
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u Notează numele a două biblioteci la care se face referire în textul 
dat.

v Copiază în caiet enunţurile următoare, completându-le cu infor-
maţii din textul dat:

� Biblioteca din Iași a fost înfiinţată la începutul anului ... .
� Numele arhitectului care a participat la construcţia extinderii din  

5 august 1929 este ... .
� Fondul de carte al bibliotecii tehnice era, la început, de ... de unităţi.
� În prezent, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iași (UTI) cuprinde ... 

de volume.

w Precizează câte cărţi se găsesc în fondul bibliotecii prezentate în 
textul dat.

x Lucraţi în perechi! Fiecare echipă va alege un criteriu de organi-
zare a unor volume într-o bibliotecă, dintre cele propuse în continuare 
sau de membrii grupului, și va justifica de ce îl consideră potrivit: nume-
le autorilor; titlul volumelor; înălţimea fiecărui volum; culoarea copertei; 
limba în care sunt scrise; domeniul în care se încadrează.

y Transcrie enunţurile următoare, selectând varianta de răspuns corectă:
� Textul despre Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași are scopul de  

a informa cititorul/de a transmite emoţii și sentimente cititorului.
� În text, sunt prezentate informaţii reale/imaginare despre bibliote-

că.
� Foarte multe dintre cuvintele folosite în text au sensuri obișnuite/

neobișnuite.
� În text, apar/nu apar termeni specifici unui anumit domeniu de ac-

tivitate.
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u Caută pe o hartă a lumii locurile unde se află bibliotecile menţionate în textul studiat. 

v Majoritatea bibliotecilor au site-uri pe care oferă informaţii utile cititorilor. Accesează una dintre adre-
sele indicate în continuare și notează câte două informaţii despre:

� noutăţile de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României, www.bibnat.ro;
� colecţiile găzduite de Biblioteca digitală, muzeu și arhivă Europeana, www.europeana.eu.

w Alcătuiește două enunţuri din care să rezulte diferitele sensuri ale cuvântului bibliotecă.

x Imaginează-ţi că ești bibliotecar pentru o zi. Organizează-ţi cărţile, revistele, CD-urile într-o anumită ordine. 

y Două dintre cele mai mari biblioteci din lume au fost acelea din Ninive și din Alexandria. Pornind de la 
informaţiile oferite în continuare, redactează un text de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi o vizită imaginară 
într-una dintre cele două biblioteci. 
��Biblioteca din Ninive este Biblioteca Regală a lui Assurbanipal, ultimul rege al Imperiului Neo-Asirian. 

Cuprindea o colecţie de tăbliţe de lut și de fragmente (câteva mii), în care erau consemnate texte din secolul  
al VII-lea î.H. Locul unde a fost descoperită se află, astăzi, pe teritoriul statului Irak. Cele mai multe tăbliţe des-
coperite în această bibliotecă antică au fost duse la Londra și fac parte din colecţia British Museum.
��Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă din perioada antică. Conţinea peste 900 000 de 

pergamente. Nu se știe exact cum a fost distrusă, fiind luate în calcul războaiele civile de pe teritoriul Egiptului an-
tic și războaiele religioase. Noua Bibliotecă din Alexandria (Biblioteca Alexandrina) are drept scop restabilirea unei 
legături cu spiritul unei civilizaţii avansate din punct de vedere cultural. Este o instituţie modernă, care cuprinde 
milioane de cărţi, muzee, un planetariu, centre de cercetare, galerii de artă, expoziţii permanente.
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u Notează:
a) titlul volumului prezentat mai sus în imagine;
b) numele autorilor care au scris operele din volumul 

prezentat, așa cum rezultă din cuprinsul acestuia.

v Identifică informaţiile care apar pe ultima copertă 
din imagine. 

w Observă copertele manualului tău de limba română, 
precizând ce informaţii ai descoperit.

2. Cartea și editura
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Cuprins

Nuferii din India  .. 4
    Regina Fabiola

Prințul fericit ....... 40    
    Oscar Wilde

Aventurile lui Alice  
în Țara Minunilor  
(fragment) ........... 60
    Lewis Carroll

Table of Contents

The Indian Water  
Lilies  ....................  5
    Queen Fabiola

The Happy  
Prince ..................41
    Oscar Wilde

Alice’s Adventures 
in Wonderland  
(excerpt) .............  61
    Lewis Carroll
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x Cărţile prezentate în continuare au apărut în colecţia  
Bilingva, a Editurii Cer Albastru. Citește cu atenţie informa-
ţiile de pe coperte, precizând de ce crezi că aceste opere au 
fost incluse în aceeași colecţie. 

� În lumea Poveștilor cu zâne totul este posibil. Din mo-
mentul în care deschizi cartea, faci cunoștinţă cu frumoa-
sele, dar răutăcioasele zâne ale lacului verde, cu Rosalinde 
și cu o mulţime de spiriduși năstrușnici. Păpușile pot vorbi, 
caii năzdrăvani dau sfaturi bune despre... pantofi! Șoriceii 
fac farse și demască vrăjitoare. Citind poveștile din acest vo-
lum, vei descoperi că zânele trăiesc printre noi și se strecoa-
ră pe nesimţite în vieţile noastre...

 � Despre spiriduși și Feţi-Frumoși este o selecţie de basme 
populare. Mai mult decât plăcerea lecturii, acest volum le 
oferă copiilor posibilitatea de a compara situaţiile și eroii din 
basmele românești cu întâmplări și personaje din folclorul 
irlandez. Balaurii, spiridușii și Feţii-Frumoși intră în încurcă-
turi inedite și găsesc soluţii neașteptate la situaţiile dificile. 
Surpriza lecturii este garantată, iar noutatea situaţiilor nu 
poate decât să stimuleze curiozitatea micilor cititori.

y Discută cu alţi colegi despre cărţile prezentate și ale-
ge una pe care ai vrea să o citești, motivându-ţi opţiunea.

U Identifică semnul care apare pe toate copertele cărţilor 
reproduse în imagini.

V Formulează observaţii 
despre legătura pe care o poţi 
identifica între sigla editurii 
Cer Albastru și ideea de carte.

u Alege patru cărţi din biblioteca personală, menţionând editurile și, eventual, colecţiile în care au apărut. 

v Caută, pe site-ul unei edituri, patru titluri de colecţii și patru titluri de cărţi din fiecare colecţie.

w Dacă ai avea de ales între a citi o carte tipărită pe hârtie sau o carte în format electronic, pe care ai ale-
ge-o? Motivează-ţi opţiunea. 
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3. Carte românească de învăţătură
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La 30 ianuarie în anul 1561, apărea la Braşov 
prima carte tipărită în limba română de diaconul 
Coresi – Tetraevanghelul, care cuprindea textul inte-
gral al celor patru Evanghelii – la traducerea căreia au 
contribuit şi preoţii români din Şcheii Braşovului. [...]

În Europa, în anul 1445, germanul Johannes 
Gutenberg a produs o revoluţie în tipărirea cărţilor, in-
ventând tiparul cu litere mobile de plumb, care prezen-
ta avantajul că literele din plumb erau re zistente, se 
puteau refolosi şi, mai ales, reaşeza în funcţie de text, 
aveau dimensiuni standard şi o perioadă de realizare 
incomparabil mai scurtă faţă de orice procedeu cunos-
cut până la acel moment. [...]

În ţara noastră tiparul a fost introdus în secolul  
al XVI-lea, primele texte reproduse fiind cele religioase, 
în limba slavonă – limba oficială la acea vreme în 
cancelariile din Ţara Românească şi Moldova.

Prima carte imprimată în România a fost o carte 
religioasă în slavonă, în anul 1508 – Liturghierul 
lui Macarie – care cuprindea rânduiala Liturghiei, 
principala slujbă a bisericii creştine. Au urmat, în 
anul 1510, un Octoih – cântările religioase din fie-
care zi a săptămânii şi un Evangheliar, în anul 1512.

Prima carte imprimată în limba română, dar 
cu alfabet chirilic, a fost Catehismul lutheran de la 
Sibiu din anul 1544, care însă s-a pierdut.

Prima tipăritură care s-a păstrat este Evangheli-
arul slavo-român al lui Filip Moldoveanul, realizată 
la Sibiu, între 1551 şi 1553.

Prima tipăritură română cu litere latine este 
culegerea de Cântece religioase calvine din anul 
1560 a episcopului Pavel Tordasi.

Activitatea tipografică a luat amploare prin ac-
tivitatea Diaconului Coresi, originar din Târgovişte, 
editor a peste 30 de titluri – texte religioase, hagi-
ografice – de preamărire a vieţii sfinţilor –, ori is-
torice.

Tipograf şi cărturar de seamă, Coresi a trăit în 
secolul al XVI-lea şi a învăţat meşteşugul tiparului 
în atelierul lui Dimitrie Liubavici, apoi trece munţii 
şi se stabileşte la Braşov, unde avea să desfăşoare o 
rodnică activitate de aproape un sfert de veac. Aşadar, 
la 30 ianuarie 1561, Coresi tipăreşte Tetraevanghe-
liarul, scris cu 156 de ani înainte, de Nicodim; însă 
Coresi s-a bazat pe vechile traduceri româneşti ale 
Sfintei Scripturi, cu adaptările făcute de preoţii de 
la biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului 
(atestată prin mărturii de la 1292), unde funcţiona 
şi prima şcoală din România, din anul 1495. [...]

Tipărirea, în anul 1561, a voluminoasei cărţi de 
246 de foi a durat nouă luni, folosindu-se tehnica 
xilogravurii* care necesita eforturi deosebite; fie-
care pagină trebuia sculptată în lemn. Coresi folosea  
10-20 de ucenici, pe care îi amintea în prefața cărților 
editate de el. O replică modernă a tiparniței lui 
Coresi este expusă astăzi la Muzeul „Prima școală 
românească” din Brașov. [...]
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 Coresi a avut o contribuţie inestimabilă* la dez-
voltarea limbii române, nu a fost un simplu tipograf, 
ci şi un traducător, lăudabil fiind efortul său de a 
reda limbii textelor maramureşene o formă literară 
clară şi pe înţelesul românilor, prin evitarea regio-
nalismelor*, neologismelor* şi a foneticii* greoaie. 
Şi Tetraevangheliarul din anul 1561 a fost punc-
tul de plecare care a dat consistenţă* muncii sale 
ulteri oare*. De asemenea, Coresi contribuie şi la în-
dreptarea ortografiei limbii române, prin faptul că 
stabileşte reguli de despărţire a cuvintelor, făcând 
scrisul mai uşor de înţeles şi răspândit, influenţând 
în acest fel şi ortografia actelor şi documentelor din 
cancelariile domneşti.

Lui Coresi îi datorăm impunerea acestui grai 
la baza limbii române literare, avantaj de care ne 
bucurăm cei ce folosim în prezent limba română, 
generații care am moștenit acest dar, fără să 
cunoaştem poate sacrificiile de necrezut din vre-
murile trecute sau eforturile unor adevăraţi eroi 
naționali care au făcut să se nască, să se dezvolte 
și să se transmită limba română, din generaţie în 
generaţie.

(Text de Răzvan Moceanu, preluat de pe site-ul 
http://radioromaniacultural.ro/documentar- 

tetraevanghelul-456-de-ani-prima-carte-in-limba-
romana-tiparita-de-diaconul-coresi/) 

u Explică, folosind un dicţionar, sensul pe care îl au, în text, cuvinte-
le revoluţie (Gutenberg a produs o revoluţie în tipărirea cărţilor), mobil (in-
ventând tiparul cu litere mobile de plumb), cancelarie (limba oficială la acea  
vreme în cancelariile din Ţara Românească și Moldova), replică (O replică mo-
dernă a tiparniței lui Coresi).

v Alcătuiește, în scris, enunţuri din care să rezulte alte sensuri ale cu-
vintelor indicate la exerciţiul anterior.

w Folosind un dicţionar, precizează sensurile cuvintelor: cronică, evan-
gheliar, letopiseţ, litur ghier.

x Notează patru cuvinte/structuri din text care au legătură cu tipărirea 
cărţilor.

y Selectează două informaţii din text despre limbile în care au fost ti-
părite primele cărţi din ţările române.

U Precizează ce fel de cărţi s-au tipărit, la început, în ţările române.

V Explică, pe baza informaţiilor din textul dat, de ce au fost importante 
tipăriturile lui Coresi.

Dicţionar

* xilogravură – procedeu de gravură care constă din săparea unui de-
sen pe o placă de lemn și imprimarea lui pe hârtie 
 * inestimabil – nepreţuit
* regionalism – fapt de limbă care apare numai în anumite regiuni, 
caracteristic unui anumit grai
* neologism – cuvânt împrumutat din altă limbă sau creat recent într-o 
limbă, prin mijloace proprii
* fonetic – referitor la sunetele limbii, care ţine de sunete
* consistenţă – importanţă, temeinicie
* ulterior – care are loc după anumite evenimente
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I W Pagina reprodusă alăturat face parte din epilo-
gul scris de Coresi la Evangheliar, cu alfabet chirilic, și 
este transcrisă cu alfabet latin, în casetă.

a) Selectează cinci cuvinte din textul lui Coresi 
care au alte forme în limba actuală.

b) Formulează o explicaţie pentru frecvenţa cuvin-
telor cu caracter religios în fragmentul din epilogul 
lui Coresi. 

u Imaginează-ţi că ai fi școlar în secolul al XVI-lea. Prezintă o zi din viaţa 
ta, folosind informaţiile din această lecţie.

v Citește următoarele informaţii despre prognoza meteo la 1844, apoi 
compară-le cu informaţii pe care le afli dintr-un buletin meteo actual.

Semne din atmosferă
Dacă stelele perd din strălucirea lor, fără ca să se ivească nouri pe cer, este 

semn de furtună.
Dacă stelele se arată mai mari decăt obicinuit, sau mai aproape unele de al-

tele, este semn că timpul are să se schimbe.
Cănd se văd fulgere aproape de orizon, fără vreun nour, este semn de timp 

frumos și de căldură.
Tunetile de sară vestesc furtună cu ploaie; acele de dimineață arată vânt, și 

acele de amează zi, ploaie.
Tunetul necurmat vestește un viscol sau o foarte mare furtună cu ploaie.
Curcubeul foarte colorat sau îndoit vestește o necurmată ploaie. 

(Text reprodus din Almanah de învăţătură și petrecere, publicat de Mihail Kogălniceanu)

w Folosind diverse surse (articole din presă, cărţi, reviste, website-uri etc.), alcătuiește, la alegere:
a) un portofoliu despre cărţile tipărite de-a lungul timpului în ţările române și despre cei care le-au tipărit;
b) un portofoliu despre cărţile tipărite în Europa de-a lungul timpului. 
În portofoliu, vei include: lista conţinutului acestuia (cuprinsul, cu titlul fiecărei fișe/lucrări), două fragmente 

din articolele despre cărţile tipărite, o listă de 10 cărţi tipărite de-a lungul timpului, două fotografii care să re-
flecte activitatea ta din timpul întocmirii portofoliului, o fișă în care să notezi impresiile tale din timpul alcătuirii 
portofoliului.

x Descrie-le colegilor o copertă imaginată de tine pentru o cronică a școlii în care înveţi.
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Privește cu atenţie paginile reproduse în continuare dintr-o carte pentru copii, apoi rezolvă cerinţele.

1. 2. 3. 4.

Sigur ai pus deoparte câteva 
idei din vremea copilăriei 
(când creăm tot timpul lumi 
imaginare). Gândește-te la 
copilărie: ce-ţi plăcea cel mai 
mult să faci? Ce lucruri te ob-
sedau atunci când te jucai?
Dacă-ţi plăcea să mergi pe 
bicicletă, poate îţi creaseși în 
minte o poveste: de exemplu, 
erai explorator într-o expedi-
ţie importantă. Pune pe hâr-
tie aceste idei când te apuci 
să-ţi creezi lumea imagina-
ră.

„Lumea ta imagi-
nară ar putea fi baza 
proiectelor tale viitoare 
[...]. Poate fi sursa a tot 
ce vei deveni și a tot ce 
vei crea în viaţă. Să spe-
răm că va crește și se va 
schimba cu timpul.

Ai puteri creatoare 
nelimitate!”  

„Să-ţi imaginezi ceva 
diferit, ceva mai bun 

sau mai interesant 
înseamnă să schimbi 

lumea existentă. Unele 
dintre cele mai mari 

acte revoluţionare ale 
timpurilor noastre au 

fost posibile pentru că 
cineva a avut curajul 
să-și imagineze ceva 

inedit.”

4. Redactarea unui text
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u Asociază enunţurile care urmează cu cifra corespunzătoare coloanei în 
care se află textele date:

a. Text aliniat la stânga.
b. Text aliniat la dreapta.
c. Text cu margini egale la dreapta și la stânga.
d. Text cu ilustraţie.
e. Text cu ultimul paragraf scris îngroșat.

v Notează:
a) în care dintre coloane se găsesc texte scrise cu litere înclinate;
b) în care coloană apare text scris cu litere îngroșate și înclinate;
c) câte alineate are textul din coloana 2.

w Transcrie, în caiet, un fragment de minimum cinci rânduri dintr-un text 
studiat în această unitate de învăţare.

x Schimbă caietul cu unul dintre colegii de clasă, notând observaţii cu 
privire la așezarea în pagină și la scris.
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I y Identifică, în textul din coloana 1, toate semnele de punctuaţie și de ortografie 
pe care le-ai învăţat în clasele anterioare.

U Explică rolul punctului și al semnului întrebării în textul din coloa  na 1.

u Explică folosirea semnelor de punctuaţie din următorul fragment:
Dănuţ deschise ochii, c-un fior în spate. Se prefăcuse el în zmeu, dar simţise numai spaima lui Făt-Frumos!... 

Ş-apoi, dacă Făt-Frumos ar fi tăiat capul zmeului, cine-ar mai fi urmărit-o pe Olguţa?... Dănuţ porni din nou la 
drum, călare pe bihuncă... 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)
v Rescrie următorul text, punând semnele de punctuaţie necesare:
Încerc să intru în vorbă pe mine mă cheamă Luchi... da' mata cine ești vorbesc dar nu-mi aud glasul strig mai 

tare strig până nu mai pot degeaba oare-s mută. 
(Otilia Cazimir, A murit Luchi) 

w Alcătuiește, în 80-100 de cuvinte, o compunere cu unul dintre următoarele titluri, la alegere: Lumea 
copilăriei mele; O expediţie într-o bibliotecă antică; Puterea gândurilor mele.

x Formaţi echipe de câte 3 elevi. Fiecare dintre voi își va asuma câte unul dintre următoarele roluri: 
editor de text (cel care va așeza în pagină textul), editor de imagine (cel care va alege și va prelucra imaginile), 
coordonator (cel care va decide aspectul final al paginii). Folosind cunoștinţele dobândite în orele de limba 
română și în orele de TIC, redactaţi în format electronic trei dintre compunerile create de voi, integrând în text 
imagini și ilustraţii. 

y Realizează coperta unei cărţi cu titlul Aventuri în lumea cărţilor.
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5. Cititorul și cartea 
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Citește următoarele fragmente din jurnalul de lectură al unui elev de clasa a V-a, apoi rezolvă cerinţele:

17.11.2016Dragă ju�nalule,
Astăzi am int�at în po�e�ia că�ţii Micul 

lo�d, de France� H. Bu�nett. După cope�tă, 
nu îmi pot da seama ce se va întâmpla în 
ca�te, ceea ce mă face cu�io�.

18. 11.2016
După ce am citit primul capitol din ca�te, 

am aflat că Ced�ic a răma� doa� cu mama 
lui şi cu slujnica din ca�ă. Ced�ic e�te un 
copil de şa�e-şapte ani, foa�te bun prieten cu 
domnul Hobbs. Îi place să di�cute cu ace�ta 
politică, da� şi să se joace cu alţi copii. Chia� 
dacă e�te copil, Ced�ic e�te oa�ecum matu�i-
zat, din cauza a tot ceea ce se pet�ece în ju�ul 
lui. El îşi iubeşte foa�te mult mama şi nu a� 
v�ea să se de�pa�tă de ea.

10.12.2016
Dragă ju�nalule,

Finalul că�ţii m-a emoţionat, deoa�ece 
contele Do�incou�t o la�ă pe mama lo�dului 
Fauntle�oy să locuia�că la ca�tel, ceea ce mi 
se pa�e foa�te f�umo�. Înt�-un fel, Ced�ic 
începe o nouă viaţă în Anglia, da� înt�-un 
ca�tel, nu înt�-o ca�ă mică. Cel mai impo�-
tant e�te că a�e o pa�te dint�e prieteni lângă 
el. Domnul Hobbs e�te acolo şi îşi va de�chide 
o prăvălie în Erlebo�o. 

Aş v�ea să exi�te o continua�e a ace�tei 
că�ţi, cu Ced�ic, mama, bunicul şi prietenii 
lui, pent�u că, după ce am te�minat-o, simt 
că nu mai pot face nimic rău. Acea�tă ca�te 
te face mai bun. Când am început să o cite�c, 

������
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I

u Precizează cartea și autorul la care se face refe-
rire în jurnalul de lectură.

v Transcrie, în caiet, secvenţele care redau senti-
mentele trăite de autorul jurnalului la începutul și la sfâr-
șitul lecturii.

w Notează aprecierile pe care le face autorul jur-
nalului despre cartea citită.

x � Jocul ghemului. Așezaţi-vă în cerc, în faţa cla-
sei. Unul dintre voi va lua un ghem și, ţinând de capătul 
sforii, va spune un titlu de carte care i-a plăcut, apoi va 
arunca ghemul unui coleg. Acesta va ţine sfoara întin-
să, va spune, la rândul lui, un titlu, apoi va arunca ghe-
mul altui coleg. Jocul va continua până când între toţi 
elevii din clasă se va realiza o legătură, cu ajutorul sforii 
din ghem, și fiecare va propune o carte. Profesorul va 
nota, pe tablă, toate titlurile menţionate de elevi.

� Cărţile din lista realizată prin jocul ghemului vor 
fi apreciate de elevi cu puncte, de la 1 la 5, în funcţie 
de cât de interesant/atractiv/plăcut a fost procesul 
lecturii. Cele care obţin cele mai multe puncte pot fi 
incluse în lista de lecturi suplimentare a clasei și vor 
putea fi citite de toţi elevii, pe parcursul anului școlar.

y Alcătuiește o listă de lecturi personale, în care 
să notezi ce ţi-a plăcut și ce nu ţi-a plăcut la fiecare 
carte. Discută cu alţi colegi despre listele lor de lecturi.

U Lucraţi în perechi! Aveţi la dispoziţie următoa-
rele materiale: o bucată de catifea roșie, niște frunze 
uscate, o bucată de cărbune, două cutii de conservă, o 
pană, o sticluţă de parfum, un ghem de sfoară. Imagi-
naţi câte o poveste pentru fiecare dintre cărţile din lista 
de mai jos (chiar dacă nu le-aţi citit pe toate), în care să 
folosiţi unul dintre obiectele menţionate. Veţi prezen-
ta poveștile în faţa clasei, iar colegii care vă ascultă vor 
spune ce le-a plăcut/ce nu le-a plăcut.

� Ion Creangă, Amintiri din copilărie; 
��Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor; 
��Constantin Chiriţă, Cireșarii; 
��Lewis Carroll, Aventurile lui Alice în Ţara Minunilor; 
��Mark Twain, Prinţ și cerșetor; 
��Jules Verne, O călătorie spre centrul Pământului; 
��Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinţ. 

 V Începe un jurnal de lectură pentru acest an 
școlar! Poţi folosi modelul care urmează sau poţi să 
creezi un jurnal original. Dacă folosești modelul pro-
pus în manual, lucrează pe o coală mare și desenează 
căsuţe pentru rubricile menţionate. 

mi s-a pă�ut plicti�itoa�e şi mă st�ăduiam să 
nu renunţ la ea, da� apoi m-a captivat şi nu 
am mai putut-o lă�a din mână.

Este o ca�te ca�e t�an�mite un me�aj de-
o�ebit.

11.12.2016
Dragă ju�nalule,

Pe��onajul meu prefe�at din acea�tă ca�te 
e�te Ced�ic. Mi-au plăcut cu�ajul, bunătatea 
şi pute�ea lui de a-i face pe cei din ju� să 
se înţeleagă şi să se apropie unul de altul.  
Ced�ic e�te un copil bun, împăciuito� şi înţelept. 
Ştie să se apropie de toată lumea. Dato�ită 
lui Ced�ic, mama lui şi contele Do�incou�t se 
înţeleg, în cele din u�mă. 

Dacă a� t�ebui să îi ofe� unui copil un 
motiv să citea�că acea�tă ca�te minunată, i-aş 
spune că îi va schimba felul de a gândi şi de 
a înţelege lumea, că îl va face mai înţelept.
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Model:

a) Prezint, pe scurt, subiectul 
cărţii.

b) Scriu ce mi-a plăcut cel 
mai mult din cartea citită.

c) Scriu ce nu mi-a plăcut din carte și men-
ţionez motivele pentru care am selectat as-
pectele respective.

h) Notez ce argumente aș avea 
dacă aș vrea să conving pe ci-
neva să citească volumul.

Titlul cărţii și numele 

autorului

d) Prezint personajul care mi-a plăcut/cu 
care m-am identificat și motivez alegerea 
făcută.

g) Îmi exprim opinia despre 
carte.

f) Justific de ce am selectat 
imaginea respectivă, legân-
d-o de conţinutul cărţii.

e) Selectez o imagine care să aibă legătură 
cu ceea ce transmite cartea (caut o imagine 
sugestivă, fac o fotografie etc.).
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u Citește informaţiile despre colecţia Bilingva, a editurii Cer Albastru, apoi exprimă-ţi 
opinia, în 60-100 de cuvinte, despre cât le sunt de utile cărţile bilingve copiilor care vor 
să înveţe o limbă străină.

� O colecţie de literatură bilingvă este utilă copiilor şi tuturor celor care, indiferent 
de vârstă, vor să înveţe o limbă străină prin lectura unor poveşti, basme şi povestiri cele-
bre. Ilustraţiile sugestive, calitatea traducerilor şi aşezarea în pagină a textelor transformă 
această colecţie într-un tovarăş de nepreţuit la şcoală, în timpul liber, în vacanţe. Cu o 
colecţie bilingvă începe cultura generală a oricărui copil!

v Alcătuiește un jurnal de lectură pentru una dintre cărţile citite de tine până acum.

w Realizează:
a) coperta jurnalului de lectură pe care îl vei folosi pe tot parcursul anului școlar;
b) coperta unei cărţi al cărei autor să fii tu, în care vei integra cele mai interesante com-

puneri lucrate în cadrul exerciţiilor de aplicare a noţiunilor învăţate în această unitate. 

x Alege o editură la care ai vrea să apară cartea ta și motivează-ţi opţiunea.
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I
6. Călătorii în lumi imaginare
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de Silvia Kerim

Era cea mai frumoasă iarnă din câte fuseseră. Zăpada acoperise munţii şi câmpiile, şi strălucea până 
departe, luminând cerul întunecat.

Albă-ca-Zăpada plecase în lume, lăsându-şi povestea în urmă. Luase piticii cu ea, fireşte, dar, în aşteptarea 
prinţului şi a căsătoriei lor, ce urma să se înfăptuiască mult mai târziu, abia după venirea şi după moar-
tea Babei Cloanţa, Alba se hotărâse să mai călătorească peste munţi, să mai cunoască şi alte fiinţe, şi alte 
poveşti. Şi mai ales alte planete.

Se săturase de Pământ.
Şi astfel îl întâlni, într-o dimineaţă cu viscol, pe Fram, ursul polar. Ursul era voios. Viscolul îi plăcea, îi 

amintea de vremuri bune, de tinereţe şi de ţara gheţurilor.
— Ce faci, Albă-ca-Zăpada, încotro? făcu el, 

mirosindu-l cu plăcere pe Sfiosul – cel mai mic 
dintre pitici.

Sfiosul purta la el, întotdeauna, ascunşi 
într-un buzunar adânc, covrigei cu miere bine 
copţi de chiar Albă-ca-Zăpada.

— Ce să fac, am plecat, cum vezi, la drum...
— La drum, la drum, noi am pornit acum... 

îngânară în cor piticii, binecunoscuţi pentru 
mania lor de a fredona, fie că se potriveşte, fie 
că nu, câte un cântecel. Mai ales ăsta.

— Şi unde aţi plecat, dacă nu vă e cu 
supărare? se interesă Fram... Cu vremea, văd că n-aţi prea nimerit-o... Nu-i de voi. Mai ales de tine, Alba, 
nu-i. Ai tu cojocel şi cizmuliţe, ba şi broboadă de lână, dar tot o să îngheţi, ascultă-mă pe mine! Eşti deprinsă 
cu veri calde, cu fluturi, ştii să culegi flori, ciuperci... dar cu zăpada... în afară de nume... nu prea ai vreo 
legătură... Zău, nu ştiu ce ţi-a venit tocmai acum să ieşi din poveste şi s-o porneşti prin lume, mai zise ursul 
dând din capul lui alb, mare cât un coş de rufe, cu urechi rotunde.

— Mă mir că te miri, zise, supărată, Alba. Tu, care eşti cel mai mare umblăreţ din lume... te miri că mi 
s-a făcut şi mie chef să umblu... Că m-am săturat de propria mea poveste şi că mi-am pus în cap să mai 
călătoresc... Vreau să cunosc şi alte planete, poftim!

— Chiar aşa, nene Fram, sări Somnorosul în ajutorul Albei. Matale, care eşti toată ziua, ba pe sloiuri la 
Polul Nord... ba înot în Marea Nordului...

— Ei, asta a fost odată, Somnorosule. E mult de-atunci.
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— Pe vremea când s-a scris cartea aceea despre tine, nu-i aşa, Fram? întrebă Alba. Fram, ursul polar de 
Cezar Petrescu, mai spuse ea dintr-o suflare.

— Ce carte frumoasă! făcu Arţăgosul încântat. Ştiţi bine că sunt tare pretenţios, că nu mă bucură orice, 
dar mult mi-a mai plăcut povestea călătoriilor tale.

u Precizează sensul cuvântului poveste, din textul dat.

v Formează, de la cuvântul poveste, câte un cuvânt care să indice:

poveste
b) cum se numește cel care spune o poveste; c) că o poveste nu a fost spusă.

a) acţiunea de a spune o poveste;

w Alcătuiește câte un enunţ în care să integrezi următoarele expresii: de poveste, de nepovestit, ca din po-
veste, nici poveste, povestea vorbei, a sta de povești. 

x Indică două motive pentru care Albă-ca-Zăpada și-a „lăsat în urmă” povestea.

y Menţionează, într-un enunţ, cine o însoţește pe Albă-ca-Zăpada în călă-
toria ei.

U Exprimă-ţi opinia, în 60-100 de cuvinte, despre legătura dintre numele 
piticilor Sfiosul și Arţăgosul și modul în care sunt prezentaţi în text.

V Scrie, în caiet:
a) numele personajului din altă poveste pe care îl întâlnește Albă-ca-Zăpada;
b) numele autorului și titlul cărţii menţionate în textul dat.

W Selectează, din textul dat, două cuvinte referitoare la sentimentele trăite 
de personajele Albă-ca-Zăpada și Arţăgosul. 

X Personajele care discută, în textul dat, fac parte din povești diferite. Pro-
pune o explicaţie pentru întâlnirea lor în același text.

at Formulează două idei care se pot desprinde din textul dat.

ak Prezintă, oral, povestea Fraţilor Grimm despre Albă-ca-Zăpada și cei șapte 
pitici, menţionând emoţiile pe care le-ai trăit când ai auzit-o/citit-o prima oară.

al Compară textul despre biblioteca Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iași, 
studiat în prima lecţie din această unitate, cu textul scris de Silvia Kerim, urmărind:

 � cum se transmit informaţiile;
 � care dintre cele două texte transmite anumite emoţii cititorului.

u Între 1935 și 1937, Walt Disney și echipa lui au lucrat 
la un lungmetraj de animaţie pornind de la povestea fraţi-
lor Grimm. Premiera filmului de desene animate a avut loc 
în 1937, iar creaţia lui Walt Disney a câștigat Oscarul pentru 
animaţie. Caută trei informaţii, folosind surse online, des-
pre aceste evenimente.

v Fram, ursul polar care discută cu Somnorosul, în 
textul dat, călătorește ba pe sloiuri, la Polul Nord... ba înot 
în Marea Nordului... Identifică, pe o hartă a lumii, două ţări 
care se află în aceste regiuni și în care ar putea poposi Fram.
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I

A  În casa în care m-am născut erau vreo două 
rafturi cu cărți, nu mai multe. Niște ediții de clasici 
români și străini, de care avuseseră nevoie, proba-
bil, mama și sora ei mai mare la școală. Bunicul 

din partea tatălui ținea, într-o servantă cu vitrină, în 
spatele unor pahare cu picior, niște ediții Jules Verne 
și Dumas cartonate, cu foiță subțire și litere de 
bronz, după care mă topeam. Nu mă lăsa să le iau, 
mi le dădea doar din când în când să le răsfoiesc. 
Și atunci le scotea cu grijă, le ștergea de praf și mă 
urmărea a tent cum dau paginile, ca nu cumva să le 
șifonez. Am visat de câteva ori că îi sparg geamurile 
și le sustrag. N-am făcut-o. Când, în sfârșit, ajunsese 
la concluzia că sunt o nepoată de încredere și că  
mi-ar putea împrumuta prețioasele obiecte, cres-
cusem cam mult și, din păcate, n-am mai reușit să 
mă împrietenesc niciodată cu adevărat cu Jules Verne. 

L-am admirat, dar pentru călătoriile lui aș fi avut 
nevoie de entuziasmul altei vârste.

Din biblioteca unchiului meu, însă, care făcuse 
Litere, am fost mereu binevenită să-mi iau ce aveam 
chef. Am citit de-a valma lucruri, pentru că n-a-
veam chef să mi se spună ce e sau nu pentru vârsta 
mea. După-amiezele lungi de vară, în care stăteam 
cocoțață în pat și toată lumea din jurul meu se di-
zolva în povestea pe care o citeam, îmi sunt mai clare 
în minte decât orice întâmplare. Am uitat o grămadă 
de lucruri din perioada adolescenței, dar în niciun 
caz starea aia de plictis și visare care mă făcea să mă 
simt specială. Cu prietenii mei imaginari, personaje 
de cărți, aveam mai multe de împărțit decât cu cei în 
carne și oase.

Spațiul meu începuse să se populeze de cărți, pe 
care mi le cumpăram singură, cu banii de buzunar. 
Le înșiram peste tot, pe birou, pe covor, la capul pa-
tului. Bunică-mea, în excesele ei de ordine, se apuca 
să le strângă și, când mă întorceam de la școală, mă 
simțeam pierdută în propria-mi cameră. Ne certam. 
Ea nu citise niciodată o carte și, oricât de mult mă 
iubea, i se părea exagerată pasiunea asta a mea. Își 
mai întreba amicele și niciuna nu părea că ar avea 
aceste probleme cu odraslele și cu vietățile cu pagini 
care să pună stăpânire pe casele oamenilor cumse-
cade. Trântea ușa și îmi arunca câte un: „Măi, fata 
mamii, unde-i minte e și prostie multă, să știi tu asta 
de la mine.” Câteodată, seara, când îmi aducea în 
bârlog câte o farfurie cu clătite, o rugam să se așeze 
lângă mine și îi citeam. Asculta atentă, dădea din 
cap aprobator sau cu reproș, dar mi se părea că pri-
virea ei putea trece atunci prin zidurile casei. Cine 
știe ce și-o fi imaginat despre ființele alea de hârtie 
cu care îmi petreceam eu timpul?

(Ana Maria Sandu, „Cărţile din vieţile noastre”,  
fragment din textul apărut în Dilema veche,  

9 aprilie 2016)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 
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u (1p) Indică sensul următoarelor cuvinte din tex-
tul A: ediţie, a răsfoi, a citi, imaginar, pasiune. 

v (1p) Scrie în caiet numele a doi autori menţionaţi 
în textul A.

w (1p) Explică, în 30-40 de cuvinte, de ce crezi că 
autoarea textului A alege să folosească ter-
menul „vietăţi” pentru cărţi.

x (1p) Precizează, într-un enunţ, de ce nu se înţe-
leg bunica și nepoata din textul A.

y (1p) Menţionează motivele pentru care bunicul 
din textul A ţine cărţile încuiate. 

U (1p) Notează, în caiet, motivul pentru care Meggie, 
din textul B, întârzie uneori la școală.

V (1p) Formulează câte o idee care se poate des-
prinde din fiecare text dat.

W (1p) Identifică, în cele două texte date, o atitudi-
ne comună a cititorului în privinţa lecturii.

X (1p) Exprimă-ţi opinia, în 60-100 de cuvinte, des-
pre semnificaţia următoarei secvenţe din 
textul A: Cu prietenii mei imaginari, personaje 
de cărți, aveam mai multe de împărțit decât 
cu cei în carne și oase.

 1 punct din oficiu

)���������������������	
�	�����	��

1. Realizează un chestionar cu cinci întrebări, pe care să-l aplici colegilor din școala ta, pentru a afla 
preferințele lor de lectură. Vei concepe întrebările după următorul model: 

� Îți place să citești cărți de aventură? DA/NU 

2. Popularizează rezultatele chestionarului la nivelul școlii, folosind resurse adecvate (revista, site-ul școlii 
etc.).

B  Meggie se aşeză pe banca din spatele casei, lângă 
care mai erau înfipte făcliile arse ale lui Deget-de-
praf. Niciodată nu şovăise atâta să deschidă o carte. 
Îi era frică de ceea ce o aştepta acolo. Era un senti-
ment cu totul nou. Niciodată încă nu-i fusese frică 
de ceea ce avea să-i povestească o carte, dimpotrivă, 
de cele mai multe ori era atât de doritoare să se lase 
atrasă într-o lume nedescoperită, neştiută, încât în-
cepea să citească în cele mai nepotrivite împrejurări. 
Mo şi ea citeau adesea la micul dejun, şi nu o dată 
a ajuns prea târziu la şcoală. Şi sub bancă citise  
uneori, în staţiile de autobuz, în vizite la rude, seara 
târziu sub pătură, până ce Mo o trăgea de pe ea, 
ameninţând-o că va exila toate cărţile din odaia ei 
ca să aibă în fine suficient timp de dormit. Fireşte că 
n-ar fi făcut aşa ceva niciodată şi el ştia că ea ştia 

asta, dar, după aceste îndemnuri, câteva zile la rând, 
pe la nouă, îşi împingea cartea sub pernă şi o lăsa 
să-i şoptească mai departe în vis, pentru ca Mo să 
aibă sentimentul că este într-adevăr un tată bun.

(Cornelia Funke, Inimă de cerneală)

Pentru 1-4 
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II

1. Textul narativ literar  

Temă, organizarea mesajului

-��������������������
de Ion Creangă

Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre, pe când începusem 
şi eu, drăgăliţă-Doamne, a mă rădica băieţaş la casa părinţilor mei, în satul Humuleştii, din târg drept peste 
apa Neamţului; sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi care se ţin tot de una: Vatra Sa tului, Delenii şi Bejenii.

Ş-apoi Humuleştii şi pe vremea aceea nu erau numai aşa un sat de oameni fără căpătâiu, ci sat vechiu 
răzăşesc, întemeiet în toată puterea cuvântului; cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi voinici şi fete mândre 
care ştiau a învârti şi hora, dar şi suveica*, de vuia satul de vătale* în toate părţile; cu biserică frumoasă şi nişte 

preoţi şi dascăli şi poporăni ca aceia, de făceau mare 
cinste satului lor. 

Şi părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vred-
nic şi cu bunătate mai era! [...] Ş-apoi să fi văzut pe 
neobositul părinte care umbla prin sat din casă în 
casă, împreună cu bădiţa Vasile a Ilioaiei, dascălul bi-
sericii, un holteiu* zdravăn, frumos şi voi nic, şi sfătuia 
pe oameni să-şi deie copiii la învăţătură. Şi unde nu 
s-au adunat o mulţime de băieţi şi fete la şcoală, între 
care eram şi eu, un băiet prizărit*, ruşinos şi fricos şi 
de umbra mea.

Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa po-
pii, o zgâtie* de copilă ageră la minte şi aşa de si litoare, de întrecea mai pe toţi băieţii şi din carte, dar şi din 
nebunii. Însă părintele mai în toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se petrece... Şi ne pomenim într-una din 
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zile că părintele vine la şcoală şi ne aduce un scaun nou şi lung, şi după ce a întrebat pe dascăl care cum ne 
purtăm, a stat puţin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului Calul Bălan şi l-a lăsat în şcoală. 

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la şcoală cu moş Fotea, cojocarul satului, care ne aduce dar de 
şcoală nouă un drăguţ de biciuşor de curele, împletit frumos; şi părintele îi pune nume Sfântul Nicolai, după 
cum este şi hramul bisericii din Humuleşti... Apoi pofteşte pe moş Fotea că, dacă i-or mai pica ceva 
curele bune, să mai facă aşa, din când în când, câte unul, şi ceva mai grosuţ, dacă se poate... Bădiţa  
Vasile a zâmbit atunci, iară noi, şcolarii, am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii. Şi a pus părintele pravilă* 
şi a zis că în toată sâmbăta să se procitească* băieţii şi fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce-a 
învăţat peste săptămână; şi câte greşeli va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de 
fiecare greşală să-i ardă şcolarului câte un Sfânt Nicolai. Atunci copila părintelui, cum era sprinţară şi plină 
de incuri*, a bufnit de râs. Păcatul ei, sărmana!

— Ia, poftim de încalecă pe Bălan, jupâneasă! – zise părintele de tot posomorât – să facem pocinog* 
Sfântului Nicolai cel din cuiu. 

Şi cu toată stăruinţa lui moş Fotea şi a lui bădiţa Vasile, Smărăndiţa a mâncat papara*, şi pe urmă şedea 
cu mânile la ochi şi plângea ca o mireasă, de sărea cămeşa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas 
înlemniţi. Iar părintele, ba azi, ba mâne, aducând pitaci şi colaci din biserică, a împărţit la fiecare, de ne-a 
îmblânzit, şi treaba mergea strună; băieţii schimbau tabla în toate zilele, şi sâmbăta procitanie. 

Nu-i vorbă, că noi tot ne făceam felul, aşa, 
câteodată; căci din băţul în care era aşezată fila cu 
cruce-ajută şi buchile* scrise de bădiţa Vasile pen-
tru fiecare, am ajuns la trătaji*, de la trătaji la ceas-
lov*, ş-apoi, dă, Doamne, bine! În lipsa părintelui şi a 
dascălului intram în ţintirim*, ţineam ceaslovul deschis 
şi, cum erau filele cam unse, trăgeau muştele şi bon- 
darii la ele şi, când clămpăneam* ceaslovul, câte zece-
douăzeci de suflete prăpădeam deodată – potop era pe 
capul muştelor! În tr-una din zile, ce-i vine părintelui, ne 
caută ceasloavele, şi când le vede aşa sângerate cum erau, îşi pune mânile în cap* de năcaz. Şi cum află 
pricina, începe a ne pofti pe fiecare la Bălan, şi a ne mângâia cu Sfântul Ierarh Nicolai pentru durerile cu-
vioaselor muşte şi ale cuvioşilor bondari, care din pricina noastră au pătimit. 

Vocabular

u Notează, în caiet, forma literară actuală a următoarelor cuvinte din textul dat: întemeiet, să deie, iară, 
mânile, greșală, cămeșa, mâne, năcaz, holteiu, vechiu, cuiu.

v Explică sensul structurilor scrise îngroșat din secvenţa următoare: sat vechi răzășesc, întemeiet în toată 

puterea cuvântului, cu gospodari tot unul și unul. 

Dicţionar

* suveică – piesă de lemn de la războiul de ţesut, 
de formă lunguiaţă, care serveşte la introducerea 
firului în urzeală
* vătale – lemne de la războiul de ţesut care permit 
dirijarea suveicii prin firele din urzeală
* holteiu, holtei – bărbat necăsătorit
* prizărit – mic, nedezvoltat
* zgâtie – fată tânără, vioaie, zglobie
* a pune pravilă – a hotărî
* a (se) prociti – a repeta, a examina

* a fi plin de incuri – a face şotii, a face glume
* a face pocinog – a inaugura
* a mânca papara – a lua bătaie
* buche – literă
* trătaj – cărticică, broşură, carneţel
* ceaslov – carte bisericească, cuprinzând cântări şi 
rugăciuni pentru anumite ceasuri
* ţintirim – cimitir
* a clămpăni – a produce un zgomot specific, prin 
lovirea a două obiecte dure
* a-şi pune mâinile în cap – a se enerva
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u Exprimă-ţi opinia, într-un text de 60-100 de cuvinte, despre atitudinea pe care o are preotul Ioan în 
legătură cu greșeala Smărăndiţei.

v Caută informaţii despre modul în care se desfășura procesul de învăţare în urmă cu cincizeci de ani și 
prezintă, în 60-100 de cuvinte, două asemănări și două deosebiri între acesta și modul de învăţare actual. 

w Folosind sursele de informare pe care le ai la dispoziţie (biblioteca școlii, articole din presa locală etc.), 
alcătuiește un portofoliu despre istoria școlii tale. Portofoliul tău va cuprinde: o fișă în care să notezi cele mai 
importante date despre școala ta (anul înfiinţării, momente semnificative etc.); o scurtă prezentare a elevilor 
care au avut rezultate deosebite, de-a lungul timpului; o listă cu principiile/valorile susţinute de școală; o pre-
zentare a profesorului tău preferat.
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w Formulează observaţii în legătură cu limbajul folosit în 
textul dat, ţinând cont de următoarele sugestii:

� în textul dat, apar cuvinte folosite în anumite regiuni ale 
ţării, care au rolul de a crea o anumită atmosferă;

� limbajul folosit oferă informaţii despre mediul în care tră-
iesc personajele.

Tema textului, organizarea mesajului

u Identifică termenii care arată unde au loc evenimentele 
prezentate în textul dat. 

v Precizează:
� cine aduce la școală scaunul de lemn numit Calul Bălan;
� cine confecţionează biciul de curele;
� cine îi învaţă carte pe copii.

w Selectează, din text, două detalii referitoare la modul în 
care arată satul.

x Indică două aspecte semnificative referitoare la înfiinţa-
rea școlii din sat.

y Prezintă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească șco-
larii pe parcursul săptămânii și ce se întâmplă în fiecare sâmbă-
tă.

U Alege, din următoarea listă, cuvintele pe care le consideri 
importante pentru a înţelege mesajul textului: școala, familia, 
prietenii, munca, învăţătura. 

V Lucraţi în grupe de câte 4, 5 elevi! Fiecare grupă va 
nota, pe o coală albă, aspectul general al realităţii la care se re-
feră textul, justificând alegerea făcută. Observaţiile vor fi sinte-
tizate de profesor. 

W Compară răspunsurile grupei din care ai făcut parte cu 
următoarele sugestii:

� textul studiat se referă la rolul școlii în educarea unui copil;
� textul prezintă aspecte legate de viaţa satului;
� în text, se prezintă atitudinea preotului din sat faţă de copii.

3����!
!������1���3�
����



31

$����������������������������!��������
������$��.�/���.

— Hei, salutare şi bine v-am găsit! Astăzi, la 
Meditaţii pentru părinţi, o am alături pe Raluca 
Loteanu, blogger de parenting, dar şi consul tant fi-
nanciar, cu normă întreagă (ha, ha). Este mămica 
unui băieţel, iar împreună dezbatem tema Cum 
facem despărţirea mai uşoară în prima zi de 
grădi. Bine-ai venit!

— Bună, bine te-am găsit!
— Cum decidem că este momentul ca micuţul 

nostru să intre la grădiniţă?
— Cred că sunt două variante. Ideal ar fi când 

el este pregătit, simţim că vrea să interacţioneze 
cu copiii, că se poate desprinde de noi încet-încet. 

Este şi varianta părinţilor care nu au de ales, pentru că trebuie să înceapă munca şi atunci îl ajutăm să se 
pregătească pentru acel moment când ştim noi că va trebui să intre în colectivitate. [...]

— A, să înţeleg că este bine să integrăm un copil mai mic de doi ani în colecti-
vitate?

— Eu zic că se poate. Ţine şi de firea copilului, dar, dacă vedem deschidere din 
partea lui... Eu am experienţa asta şi a ieşit foarte bine.

 (Fragment din interviul acordat de Raluca Loteanu lui Tily Niculae,  
pentru postul de radio Itsy Bitsy; interviul poate fi ascultat online prin  

accesarea adresei http://ralucaloteanu.ro/2016/09/13/interviuri-la-radio-si-
noutati-frumoase-de-la-itsy-bitsy/) 

2. Comunicarea orală. Roluri și reguli  

în comunicare
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u Indică sensul următoarelor cuvinte: consultant, financiar, meditaţie, a in-
teracţiona, colectivitate, a integra.

v Transcrie un cuvânt incomplet din text, folosit în exprimarea familiară.

w Notează două structuri din textul dat care pot apărea într-o comunicare 
orală.
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II x Selectează varianta corectă de răspuns, în raport 
cu textul dat:

��— Hei, salutare și bine v-am găsit! și — Bună, bine 
te-am găsit! sunt/nu sunt formule de salut.

��În replica: — Hei, salutare și bine v-am găsit!, vor-
bitorul se adresează ascultătorilor postului de radio/
invitatei sale.

��Replica: — A, să înţeleg că este bine să integrăm 
un copil mai mic de doi ani în colectivitate? îi aparţine 
persoanei care ia/dă interviul.

��În paranteza din secvenţa: o am alături pe Raluca 
Loteanu, blogger de parenting, dar și consultant finan-
ciar, cu normă întreagă (ha, ha) este redat ceea ce se 
transmite prin voce/prin gesturi.

y Precizează cărui tip de ascultători s-ar putea 
adresa interviul luat de Tily Niculae. 

U Identifică patru structuri din text care sugerea-
ză despre ce se discută în interviu.

V Asociază rolurile ascultător, vorbitor următoa-
relor categorii de persoane implicate în situaţia de 

comunicare prezentată:
� receptorii postului de radio Itsy Bitsy;
� Tily Niculae;
� Raluca Loteanu.

W Crezi că lui Tily Niculae și Ralucăi Loteanu le 
pot fi asociate atât rolul de vorbitor, cât și rolul de as-
cultător? Motivează-ţi răspunsul.

X Menţionează care este replica având rol de 
iniţiere a discuţiei dintre cele două persoane care 
participă la interviu.

at Citiţi, pe roluri, replicile de tipul întrebare-răs-
puns din textul dat.

ak Alegeţi doi copii din clasă, care vor crea o situ-
aţie de comunicare pe tema Prima mea zi de grădiniţă/
Prima zi de școală în clasa I/Prima zi de școală în clasa 
a V-a. Ceilalţi elevi vor îndeplini rolul de observatori/
evaluatori ai unei situaţii de comunicare. Aceștia vor 
completa, în caiete, Grila observatorului, de mai jos. 

0������������������1�2�������������������������

Aspecte urmărite Aprecierile tale

Emițătorul/vorbitorul și receptorul/ascultătorul par-
ticipă în egală măsură la comunicare?
Între emițător și receptor există contact vizual/cei 
doi se privesc?
Vorbitorul folosește, pe lângă cuvinte, alte mijloace 
de comunicare (gesturi, mimică), pentru a se face 
înțeles?

Vorbitorul a formulat un mesaj clar?

Ascultătorul folosește sunete sau gesturi de înțe-
legere, pentru a-l încuraja pe vorbitor să continue?
Ascultătorul pune întrebări, reformulează unele idei 
pentru a fi sigur că a înțeles cele spuse de vorbitor?
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u Pornind de la următoarele formule de iniţiere 
a unor conversaţii telefonice, imaginează dialoguri de 
4, 5 replici:

� Alo! Bună seara, doamnă! 
� Alo! Recepţia Hotelului Eden?
� Alo! Bună ziua, aș dori să vorbesc cu domnul di-

rector!

v Realizează dialoguri de 4, 5 replici, care să se 
încheie cu următoarele formule:

� La revedere! 
� Vă rămân îndatorat! 
� Te sun eu mai târziu şi mai discutăm! Pa! 
� Sper că-mi veţi urma sfatul.

w Construiește dialoguri de 4, 5 replici, integrând 
următoarele enunţuri:

� Bună ziua, copii!
� De ce nu mi-ai răspuns la e-mail? 

x Precizează ce reguli ale dialogului sunt încălca-
te în următoarele situaţii de comunicare:

� Intri la Gambrinus, te apropii de Mitică şi-l saluţi; el 
îţi răspunde amabil:

— Adio!

Îl saluţi la plecare; el îţi răspunde:
— Să-mi scrii!

(I. L. Caragiale, Mitică)
� Judele de ocol: Care va să zică, d-ta Leanca văduva, 

comersantă de băuturi spirtoase...
Leanca: La Hanul Dracului...
Jud.: Ştiu... Lasă-mă să-ntreb.
Leanca: Plătim licenţa, domn’ judecător...
Prevenitul: Oleo!
Jud.: Tăcere!
Leanca: E păcat pentru mine, domn’ judecător...
Jud.: Ştiu... Lasă-mă să-ntreb.
Leanca: Te las...  

(I. L. Caragiale, Justiţie)

y Notează în care dintre situaţiile de mai jos are 
loc o conversaţie:

� Tudor și Mihai discută despre meciul de handbal.
� Crainicul prezintă știrile importante ale zilei.
� Ioana îi dă un sfat prietenei sale, Maria, iar aceas-

ta îi mulţumește.
� Băiatul nu răspunde la întrebarea adresată de 

mama lui.
� Adrian îl întrerupe pe colegul său. 
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II
3. Elemente paraverbale și nonverbale în 

comunicarea orală
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u Interpretează, împreună cu un coleg, rolurile 
din următoarele situaţii de comunicare, rostind doar 
replicile și mimând gesturile:

— ...Îţi mulţumesc, Monica, o împăcă ea, dez-
mierdându-i părul... Da’ astfel de lucruri nu se dau, 
pui mic! E o amintire de la părinţii tăi... Eu ţi-o păs-
trez numai.

— Ţie pot să ţi-o dau, îi răspunse cu liniște și gra-
vitate Monica, privind în pământ. 

— O iubești așa mult pe tante 
Alice?

— Da.
— Și tante Alice te iubește pe 

tine mult de tot... ca pe Olguţa 
și Dănuţ.

— Știu! șopti Monica.
— Oare Olguţa de ce nu mai 

vine? Ia du-te și vezi tu.
(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

v Precizează ce fel de atitudini sugerează gestu-
rile redate în structurile: dezmierdându-i părul; îi răs-
punse cu liniște și gravitate Monica, privind în pământ.

w Identifică, în textele următoare, elementele 
care completează sensul replicilor prin mimică, ges-
turi, intonaţie:

� — Vii cu noi la concert? 
 — Desigur, a răspuns el, dând din cap afirmativ.

� — Te deranjează zgomotul pe care-l fac copiii?
 — ?! (interlocutorul închide ochii și pune mâinile 

la urechi.)

� — Ce faci? a întrebat mama, ridicând vocea.
 — Nimic, nu te supăra, a răspuns copilul, privind 

în jos, în timp ce încerca să ascundă pata de cerneală 
de pe covor.

� — Ai probleme cu rezolvarea temei?
 — ... (interlocutorul scutură capul de la dreapta 

la stânga.)

x Creează patru situaţii de comunicare orală în 
care să sugerezi, prin gesturi, expresia feţei și intona-
ţie, următoarele stări și atitudini:
� bucurie;  � întristare;
� entuziasm;  � plictiseală.
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u Transcrie în caiet şi completează replicile următoare cu enunţuri în care să apară elemente paraverbale 
şi nonverbale potrivite pentru situaţiile de comunicare orală date:

� — Ce ai făcut?! a întrebat mama, ... .
 — Nimic deosebit, a răspuns copilul, ... .
� — De ce nu eşti atent când duci o cană fierbinte în mână? a spus fratele meu, ... .
 — Iartă-mă, am răspuns eu, ... .
� — Hai, prietene, e timpul să pornim la drum! m-a strigat Mihai, în timp ce ... .
� — Nu mai pot să merg, sunt prea obosit, am spus, ... .

v Alege, din lista de mai jos, replicile adecvate fiecărei imagini:
a. — Vai! Ce s-a întâmplat?
b. — Sunt plictisit.
c. — Mi-e frică.
d. — Nu voi ierta pe  

nimeni, aţi auzit?

w Imaginează-ţi că următoarele emoticoane ar putea vorbi. Creează o situaţie de comunicare orală în care 
să le atribui câte o replică, un element paraverbal şi un element nonverbal.
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II
4. Conceperea, prezentarea  

și  înţelegerea unui text oral
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u Prezintă oral observaţiile pe care le-ai făcut pe baza chestionarului.

v Adresează-le colegilor de clasă întrebări, pentru a verifica ce informaţii au reţinut din prezentarea ta.

w Citește cu atenţie următorul fragment dintr-un comunicat de presă și rezolvă cerinţele:

3�4�������5����������"�����6���������/7!���

Pentru copii, ziua de 1 Iunie va fi o sărbătoare și la Bookfest. Programul special Bookfest Junior – care se 
adresează copiilor și adolescenților – grupează peste 40 de evenimente și surprize care îi vor încânta pe toată 
perioada celor cinci zile.

Muzica își va avea locul ei în maratonul evenimentelor de la Bookfest 2016. Pe 1 iunie, în prima seară a 
salonului de carte, este programat un concert al Corului de Copii Radio, iar în ziua următoare, scena va fi 
pregătită pentru interpretul de muzică fado Ricardo Caria și prietenii săi. Vineri, 3 iunie, de la ora 20:00, 
vizitatorii îi vor putea urmări în concert pe membrii trupei Foley’Ala, care vor delecta publicul cu un pro-
gram intitulat Puzzle supra realist, având la bază texte de Urmuz. 

(Text preluat de pe site-ul http://www.bookfest.ro/noutati/ 
cartile-care-conteaza-sunt-la-bookfest.html) 

Precizează:
a) la ce se referă textul dat (tema textului);
b) ce informaţii se transmit în text (generale și de detaliu);
c) cărui tip de public se adresează informaţiile prezentate în textul dat;
d) cum se intitulează programul trupei Foley’Ala.
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x Imaginează-ţi că ai fi pus în situaţia de a prezenta o carte pentru copii, la Bookfest. Realizează proiectul 
acestei prezentări, având în vedere următoarele aspecte:
� ce știi despre cartea pe care trebuie să o prezinţi;
� ce informaţii despre carte i-ar putea interesa pe copiii prezenţi la eveniment;
� motivul pentru care posibilii cititori-copii sunt prezenţi la eveniment;
� cum trebuie să te adresezi celor care te ascultă, pentru a le capta atenţia.

y Prezintă oral textul conceput de tine. Colegii vor aprecia ceea ce ai realizat, completând, în caiet, urmă-
toarea fișă de observaţie:

Aspecte urmărite Aprecierile tale

Vorbitorul sintetizează aspectele cele mai importante 
și de interes general.

Vorbitorul cunoaște subiectul despre care transmite 
informaţii.

Vorbitorul folosește, pe lângă cuvinte, alte mijloace de 
comunicare (gesturi, mimică), pentru a se face înțeles.

Vorbitorul a formulat un mesaj clar.

u Alcătuiește câte un plan pentru prezentarea unui 

text oral despre:

� lansarea unei reviste școlare;

� deschiderea unui nou magazin pentru copii în orașul 

în care locuiești;

� apariţia unui nou joc pe calculator.

v Redactează textul unei prezentări, pe o temă la 

alegere, știind că va trebui să o susţii, la un moment dat, 

în faţa unor copii din clasa a IV-a.

Prezentarea unui text oral este un proces care tre-
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II
5. Unităţile comunicării.  

Atitudini comunicative
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expresiile notate.

3������
de R. J. Palacio

„Ca mielul la abator”: O zicală care se spune despre cineva când se duce liniştit într-un loc, fără să ştie că 
urmează să i se întâmple ceva neplăcut.

Am căutat expresia aseară, cu Google. La asta mă gândeam, atunci când doamna Petosa mi-a rostit 
numele şi a fost rândul meu să vorbesc.

— Mă numesc August, am spus, şi da, abia dacă am murmurat vorbele.
— Poftim? zise cineva.
— Poţi vorbi ceva mai tare, dragă? a zis doamna Petosa.
— Mă numesc August, am spus mai tare, forţându-mă să ridic 

privirea. Ăăă... am o soră pe care o cheamă Via şi un câine pe 
nume Daisy. Şi... asta-i tot.

— Minunat, a zis doamna Petosa. Are cineva întrebări pentru  
August?

Nimeni nu a răspuns nimic.
— Bun, urmezi tu, i-a zis doamna Petosa lui Jack.
— Staţi puţin, vreau eu să-l întreb ceva pe August, a zis Julian, 

ridicând mâna. De ce ai codiţa aceea subţire la spate? E o codiţă 
de padawan?

— Da, am încuviinţat eu, ridicând din umeri.
— Ce înseamnă padawan? a întrebat zâmbindu-mi doamna  

Petosa.
— Este ceva din Războiul stelelor, a răspuns Julian. Un pad-

awan este ucenicul unui cavaler Jedi.
— Interesant, a zis domnişoara Petosa, uitându-se la mine. Îţi 

place Războiul stelelor, August?
— Cred că da, am răspuns fără să ridic privirea, pentru că tot 

ce-mi doream era să mă preling sub bancă.
— Care e personajul tău preferat? m-a întrebat Julian.
Am început să mă gândesc că poate nu era aşa de rău.
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u Notează sensul următoarelor cuvinte din textul dat: abator, zicală, cavaler, a (se) forţa, a murmura.

v Alcătuiește un enunţ în care să folosești expresia ca mielul la abator.

w Transcrie verbele care arată intervenţia vorbitorilor în situaţia de comunicare creată.

x Identifică, în textul dat:
 � două situaţii în care vorbitorul face afirmaţii;
 � două situaţii în care vorbitorul adresează întrebări;
 � o situaţie în care vorbitorul face o recomandare.

y Selectează, din textul dat, o pereche întrebare – răspuns.

U Precizează numele unui personaj care este atent la felul în care arată August.

V Indică secvenţele care oferă informaţii despre intonaţia, mimica și gesturile lui August.

W Prezintă, într-un enunţ, emoţiile trăite de August, care perturbă procesul de comunicare cu membrii 
grupului.

X Creează situaţii de comunicare astfel încât vorbitorul:
� � să exprime o promisiune;
� � să adreseze felicitări unui interlocutor;
� � să-și declare sentimentele faţă de un interlocutor.

at Formulează un răspuns afirmativ și unul negativ la următoarea întrebare:
— Am două bilete la filmul Războiul stelelor. Vrei să mă însoţești?

ak În următoarea situaţie de comunicare sunt exprimate două posibile atitudini ale celui căruia îi este 
adresat mesajul. Numește-le!

— Nu ai ajuns la timp, deși ai promis că nu vei întârzia.
— Știu că te-am supărat, te rog să mă ierţi./— Nu poţi să-mi reproșezi întârzierea de astăzi, pentru că nu 

sunt eu vinovat. A întârziat microbuzul cu care veneam la întâlnire.

al  Pornind de la următoarele replici, precizează ce tip de relaţie există între vorbitori (familiară, oficială). 
�  — Arăţi foarte bine astăzi.
 — Mulţumesc.
�  — Ești cel mai bun la rezolvarea acestui tip de probleme. 
 — Vă mulţumesc, sunt sigur că și alţii se descurcă bine.

am Observă atitudinile sugerate de gesturile celor 
implicaţi în conversaţii, prezentate în imaginile alăturate. 
Creează dialoguri care să sugereze aceste atitudini. 
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u Imaginează-ţi că ai fi în locul lui August din tex-

tul Minunea, de R. J. Palacio. Cum ai proceda în situa-

ţia dată?

v Vrei să organizezi, în școala ta, o activitate inti-

tulată Ștafeta cărţilor. Notează ideile pe baza cărora îţi 

vei structura prezentarea orală a acestui eveniment.

w Alcătuiește situaţii de comunicare după urmă-

toarele structuri:

� întrebare – răspuns; 

� invitaţie – acceptarea invitaţiei;

� invitaţie – refuzul invitaţiei; 

� reproș – acceptarea reproșului;

� compliment – răspunsul la un compliment.

x Completează, în caiet, enunţurile următoare cu 

elemente care să exprime atenţia faţă de interlocutor:

��— ... ceea ce spuneţi, voi mai veni și cu alte ocazii 

la prezentări de carte organizate de dumneavoastră.

��— ... cum aș putea să vă răsplătesc pentru ajuto-

rul acordat?

��— Vreţi să îmi arătaţi pe unde ar trebui să merg 

pentru a ajunge la gară, ...?

y Notează, în caiet, replicile potrivite în dialogul 

care urmează, utilizând și informaţiile pe care le-ai 

descoperit, în lecţiile anterioare, despre universul căr-

ţii.

IOANA: — Tatăl meu a terminat de scris prima lui 

carte pentru copii.

ANDREEA: — Care este titlul cărţii?

IOANA: —  ... .

ANDREEA: — Aceasta înseamnă că descrie lumea 

micilor vietăţi, nu-i așa?

IOANA: — ... .

ANDREEA: — Ce ilustraţii cuprinde coperta I?

IOANA: — ... .

ANDREEA: — Gata cu întrebările! Cea mai bună so-

luţie este să cumpăr cartea. Din ceea ce mi-ai spus tu, 

pare a fi o carte pe gustul meu.

IOANA: — ... .
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de Mark Twain

Tom se străduia din răsputeri să-şi pironească* atenţia asupra cărţii, dar gândurile îi zburau mereu aiu-
rea. În cele din urmă, oftând şi căscând, se dădu bătut. I se părea că pauza de amiază n-avea să mai sosească 
niciodată. Aerul parcă încremenise. Nu adia o suflare. Era o zi din cale-afară de moleşitoare. Murmurul 
monoton a douăzeci şi cinci de şcolari, repetându-şi lecţiile, te toropea* ca zumzetul adormitor al albinelor. 
Sub văpaia soarelui, hăt-departe, măgura Cardiff îşi desena unduirile blânde şi verzi îndărătul unui văl 
sclipitor de aer cald, muiat în purpura depărtării. Câteva păsări pluteau leneş în înaltul cerului; altă fiinţă 
vie nu se mai zărea, afară doar de nişte vaci, adormite şi ele.

 Inima lui Tom tânjea* după libertate. 
De-ar fi avut măcar o îndeletnicire plăcută, 
să-i treacă mai repede timpul ăsta nesuferit! 
Se scotoci prin buzunare şi faţa i se lumină; 
îl săgeta un simţământ cald de recunoştinţă, 
o adevărată rugă de mulţumire, pe care, 
fără să-şi dea seama, o adresa providenţei. 
Scoase pe furiş cutia de pocnitori. Dădu 
drumul chichiriţei*, aşezând-o pe tăblia 
lungă şi netedă a pupitrului. Desigur că şi 
gângania era copleşită în clipa aceea de un 
fel de recunoştinţă aidoma rugăciunii lui, 
prea timpurie însă, căci îndată ce porni 
bucuroasă la drum, Tom o împinse în lături 
cu un ac şi o sili să-şi schimbe direcţia. 

Prietenul nedespărţit al lui Tom, 
Joe Harper, şedea alături de el, suferind 
deopotrivă. Dar interesul pentru această 

nouă distracţie puse repede stăpânire pe el. Cei doi băieţi erau prieteni la cataramă toată săptămâna şi ad-
versari îndârjiţi în bătăliile din fiece duminică. Joe scoase un ac de sub gulerul hainei şi-şi dădu concursul 
la dresarea prizonierei. Numaidecât interesul jocului crescu. Nu trecu mult şi Tom spuse că se încurcau unul 
pe altul şi că niciunul din ei nu se bucura îndeajuns de gânganie. Aşeză, aşadar, tăbliţa lui Joe pe pupitru şi 
trase o linie de sus până jos prin mijlocul ei. 

— Acu’ – zise el – poţi să mâni chichiriţa cât e pe partea ta şi în timpul ăsta eu o las în pace, dar, de cum 
o laşi să scape pe partea mea, nu mai ai voie s-o atingi cât pot eu s-o opresc să treacă linia. 

6. Experienţe din viaţa școlară
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II — Foarte bine! Dă-i drumul, atinge-o! 
În curând, gângania izbuti să scape de urmărirea lui Tom şi trecu ecuatorul. Câtăva vreme, o hărţui Joe, 

apoi scăpă şi de el şi trecu iar dincoace. Schimbarea asta de poziţie se petrecea des. În timp ce unul din băieţi 
necăjea de zor chichiriţa, cel de-al doilea urmărea jocul cu interes pătimaş. Amândoi stăteau cu capetele aple-
cate deasupra tăbliţei, nesimţitori la tot ce se petrecea în jur. Până la urmă, norocul părea că se statornicise de 
partea lui Joe. Gângania dădea când încolo, când încoace, la fel de întărâtată şi de tulburată ca băieţii, dar, în 
clipa în care Tom se credea pe punctul de a câştiga victoria şi se pregătea să intre în acţiune, acul lui Joe i-o lua 
înainte cu iscusinţă şi iar punea stăpânire pe captivă. În cele din urmă, Tom n-a mai putut răbda. Ispita era 
prea mare. A întins acul şi i-a dat o mână de ajutor gâzei. Joe s-a mâniat. 

— Tom, las-o-n pace! 
— Numai niţel, Joe! 
— Nu se poate, că nu-i rândul tău. Las-o-n pace-ţi zic! 
— Ei, comedie, da’ ce-i fac? 
— Îţi spun s-o laşi în pace! 
— Nu vreau! 
— Ce-i aia că nu vrei? E pe partea mea. 
— I-ascultă, Joe Harper! A cui e chichiriţa, a ta ori a mea? 
— Puţin îmi pasă a cui e, e pe partea mea şi n-ai voie să te atingi de ea. 
— Asta s-o crezi tu! E a mea şi fac ce vreau cu ea. Să ştiu de bine că mor şi tot o ating. O lovitură straşnică 

de baston se abătu pe spinarea lui Tom şi, numaidecât, perechea ei pe grumazul lui Joe. Timp de două mi-
nute, un noruleţ de praf ieşit din amândouă surtucele* pluti în jur, spre marele haz al întregii clase. Băieţii 
erau atât de cufundaţi în jocul lor, încât nici nu băgaseră de seamă liniştea ce se lăsase cu puţin înainte, când 
„domnul” coborâse în vârful picioarelor până la ei şi se aplecase asupră-le. Învăţătorul asistase la o bună 
parte a reprezentaţiei, înainte de a-şi da concursul. 

În pauza de prânz, Tom alergă la Becky Thatcher şi-i şopti la ureche: 
— Pune-ţi boneta-n cap şi fă-te că te duci acasă! Când ajungi în colţ, şterge-o fără să bage de seamă 

ăilalţi, coteşte pe drumeag şi vino înapoi. Eu mă duc pe partea ailaltă şi scap de ei tot aşa. 
Zis şi făcut. Unul din ei a luat-o spre casă cu un grup de şcolari, celălalt cu altul. Peste puţin timp s-au 

întâlnit la capătul drumeagului.

Vocabular

u Notează, în caiet, sensul expresiilor scrise îngroșat în următoarele secvenţe din textul dat: Cei doi băieţi 
erau prieteni la cataramă toată săptămâna...; A întins acul și i-a dat o mână de ajutor gâzei.

v Precizează sensul structurii scrise îngroșat în secvenţa următoare: Când ajungi în colţ, șterge-o fără să 
bage de seamă ăilalţi...

w Transcrie, din textul dat, două cuvinte/expresii folosite în limbajul familiar.

Dicţionar

* a pironi – a-și fixa, a-și îndrepta, a-și concentra ochii, privirea, atenția, gândul etc. într-o anumită 
direcție; a aținti
* a toropi – a moleși, a adormi
* a tânji – a dori mult ceva; a suferi din punct de vedere moral
 * chichiriţă – păduche de oaie, lat și roșiatic
* surtuc – haină bărbătească (din postav) care acoperă partea de sus a corpului și care se poartă (la ţară) 
peste cămașă sau peste vestă
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Semne de punctuaţie și de ortografie

Explică folosirea semnelor de punctuaţie în următorul fragment din textul dat:
 În pauza de prânz, Tom alergă la Becky Thatcher și-i șopti la ureche: 
— Pune-ţi boneta-n cap și fă-te că te duci acasă!

Comunicare

u Alege un coleg de clasă. Citiţi replicile următoare, asumându-vă rolurile lui Tom, respectiv Joe:
— Tom, las-o-n pace! 
— Numai niţel, Joe! 
— Nu se poate, că nu-i rândul tău. Las-o-n 

pace-ţi zic! 
— Ei, comedie, da’ ce-i fac? 
— Îţi spun s-o lași în pace! 
— Nu vreau! 
— Ce-i aia că nu vrei? E pe partea mea. 
— I-ascultă, Joe Harper! A cui e chichiriţa, 

a ta ori a mea? 
— Puţin îmi pasă a cui e, e pe partea mea 

și n-ai voie să te atingi de ea. 

v Ce atitudini comunicative pot fi identificate în replicile pe care le-aţi citit pe roluri?

Copiii și școala

u Scrie, în caiet, motivele pentru care Tom nu se poate concentra la școală.

v Prezintă, oral, ce fac Tom și Joe în timpul orei.

w Identifică etapele jocului pe care îl încep băieţii în timpul orei, menţionând: cine iniţiază activitatea 
distractivă; cine propune regulile jocului; cine și de ce încalcă regulile stabilite.

x Transcrie secvenţe care ilustrează atitudinea băieţilor în timpul jocului.

y Precizează ce fac colegii de clasă ai lui Tom în timp ce acesta se distrează, împreună cu Joe.

U De ce crezi că învăţătorul intervine târziu pentru a-i opri pe băieţi?

V Imaginează-ţi că ești în locul lui Tom. Cum ai proceda?

W Exprimă-ţi opinia, în 60-100 de cuvinte, despre pedeapsa aplicată băieţilor de către învăţător.

X Cum ai proceda, în locul învăţătorului, dacă ai avea elevi cum sunt Tom și Joe?

at Recitește textul studiat în prima lecţie a acestei unităţi de învăţare (Ion Creangă, Amintiri din copilărie), 
apoi rezolvă una dintre cerinţele următoare, la alegere:

a) alcătuiește un dialog de 8-10 replici între Nică și Tom, despre școală;
b) redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi comparativ experienţele din viaţa 

școlară pe care le trăiesc Nică și Tom.
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u Imaginează-ţi că ai putea călători în timp și spaţiu, devenind colegul lui Tom, din textul scris de  
Mark Twain. Redactează o compunere de 80-100 de cuvinte, în care să-i prezinţi lui Tom o zi din viaţa ta  
de elev.

v Folosind diferite surse de informare (website-uri, experienţe personale sau ale colegilor, articole din 
presă etc.), realizează planul unei prezentări orale despre valorile promovate de școală în România și într-o altă 
ţară, la alegerea ta.  Selectează, alături de colegii tăi, cele mai importante informaţii din prezentările voastre și 
realizaţi, împreună, un panou pe tema Elevi din România și de pretutindeni, pe care să-l afișaţi în clasă.  

 w Scrie, în caiet, un răspuns de 60-100 de cuvinte, la următorul e-mail (scrisoare în format electronic), 
primit de la un prieten al tău, care învaţă în Belgia, unde lucrează părinţii lui.
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A  365 de personalități vor scrie despre educație, 
despre valori, despre profesori adevărați și școală. În 
fiecare zi, timp de un an, veți găsi articolele acestora, 
în fiecare zi un autor diferit, pe site-ul nostru.

La sfârșitul campaniei vor fi incluse într-un 
manuscris – primul de acest gen, cu 365 de autori. 
Vom coagula astfel cea mai numeroasă și puternică 
echipă în slujba educației.

Scrisul face bine va fi prima platformă online 
dedicată exclusiv educației și culturii, un manu-
al online al valorilor. Și vom demonstra că scrisul 
nu este un element static*, ci că o pagină cu senti-
mente și gânduri frumoase poate deveni un creator 
de oportunități*. Vom crea dezbateri itinerante* în 
toată țara, în locuri greu accesibile, în școli și biblio-
teci, în piețe publice. Ne dorim ca personalitățile im-
plicate în proiect, formatori de opinie, să nu rămână 
doar o semnătură sau o imagine de la televizor. Ne 
dorim ca valorile noastre, în carne și oase, să ajungă 
în diferite locuri din țară și să inspire fapte bune.

(Text preluat de pe site-ul https://www.scrisul-
facebine.ro/sustin-campania-scrisul-face-bine/) 

B  — Hermann, termină cu bălăceala aia în cas-
tron, spuse tata.

— Şi, Hermann, bea-ţi odată laptele, adăugă 
mama.

— Hai odată cu laptele ăla şi n-o mai face pe 
surdul, se răsti din nou tata.

— Ştii foarte bine că trebuie să te grăbeşti, se băgă 
din nou în vorbă mama.

— Şi, Hermann, vezi să nu te mai mocăi pe 
drum... sări cu gura tata. 

— ...că altfel iar o să-ntârzii la şcoală, duse mama 
vorba până la capăt.

— Cu notele tale... Doamne păzeşte să mai şi 
întârzii la ore, îi aduse aminte tata. [...]

Cât îl privea pe Hermann, lunea asta era cea 
mai nefericită dintre câte îşi aducea el aminte să 
fi trăit şi care, neînduplecate cum le ştia, îl făceau 
să-şi irosească bunătate de tinereţe, chinuindu-se 
săptămână de săptămână cu învăţătura, gramatica, 
tabla înmulţirii şi alte asemenea bazaconii. Şi toate 
astea la ora aceea din zi pe care i se părea că cel mai 
frumos ar fi fost s-o poată petrece răsfăţându-se în 
pat, la căldurica aşternuturilor.

(Michael Ende, Lungul drum către Santa Cruz)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 
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II

u (1p) Precizează sensul următoarelor cuvinte din 
textele date: educaţie, cultură, opinie, învăţă-
tură.  

v (1p) Notează numărul autorilor care vor scrie 
despre educaţie și școală, așa cum este 
menţionat în textul A.

w (1p) Prezintă rolul activităţilor organizate în cam-
pania la care se face referire în textul A.

x (1p) Menţionează două spaţii în care vor fi orga-
nizate activităţile prezentate în textul A.

y (1p) Explică de ce trebuie să se grăbească  
Hermann, din textul B. 

U (1p) Indică două discipline pe care le studiază 
Hermann, din textul B.

V (1p) Formulează câte o idee care se poate des-
prinde din fiecare text.

W (1p) Identifică tema textului A.

X (1p) Exprimă-ţi opinia, în 30-50 de cuvinte, des-
pre rolul elementelor paraverbale din repli-
cile tatălui, din textul B.

 1 punct din oficiu

Dicţionar

* static – imobil, nemişcat
* oportunitate – ocazie, situaţie prielnică
* itinerant – care se deplasează din loc în loc pentru a desfăşura o activitate

)�������������

Realizează un colaj (procedeu artistic care constă în compunerea unui tablou prin lipirea laolaltă a unor 
elemente eterogene – fotografii, desene, texte) pe tema Școala mea. 

Afișează-l în clasă!

Pentru 1-4 
��������������
��


Pentru 5-6
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Pentru 7-8 
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Pentru 9 
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Unitatea III
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• /�-�������������������9�>�����:��������;�:�

��	�:�������
• ?��������	�����������9�?������������������������
• @�������������*����
• @����������7������
• +������������������������-�
• ?���������-�����

1. Textul narativ literar. Acţiune, 

personaje, timp, spaţiu

2�:����������������������
de G. M. Zamfirescu

(1) . Octav e un copil cuminte.
Bunica i-a adus o cutie de lemn cu soldaţi de 

plumb. Opt oşteni cu chivăre* grele şi puşca pe umăr, 
îmbujoraţi în obraz şi voinici.

Într-o seară, Octav i-a înşirat pe masă, să se joace. 
Motanul sta la gura sobei, liniştit, cu botul pe labe. [...] 
În seara aceea, însă, un soldat de plumb l-a ne că jit  
amarnic: nu vrea, cu niciun chip, să stea în picioare.

Octav îl aşeza binişor, se ruga de el:
— Soldat de plumb de la bunica, stai în picioare!
Şi ruga şi strădania lui erau zadarnice.
(2) . Încăpăţânarea soldatului îl scoase din 

sărite pe Motan. El ridică botul şi, dintr-o săritură, 
fu pe masă, în mijlocul oştenilor de plumb. Începu 
să-i răvăşească, să-i ia în gură şi să-i arunce în sus 
– ca pe şoareci – să-i calce în picioare. În urmă, 
ca o bunică ce se întoarce acasă, împăcată că l-a 
scărmănat* pe nepotul neastâmpărat – Motanul se 
întoarse la loc şi se culcă cu botul pe labe, miorlăind 
în răstimpuri.

— Le-am arătat eu lor! Acum, Octav, au să te as-
culte! Adună-i şi încearcă!

Octav încremenise. O lacrimă, ca un bob de rouă, 
îi înflorise în geană. E nebun Motanul! Gândul i se 
limpezi, însă, uşor. Înţelese că supărarea pisoiului 
era temeinică. Adună soldaţii cu grijă şi-i ameninţă:
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III — Bine v-a făcut! Băgaţi de seamă: dacă nu mă 
ascultaţi, iar vă scarmănă Motanul.

(3) y Şi-i aşeză din nou în şir. Dar soldatul, solda-
tul care nu voise să stea în picioare, era lipsă. Octav îl 
căută pe masă, în cutie, pe jos – îl chemă, blând:

— Soldat de plumb de la bunica!
Nu-l mai găsi: parcă-l înghiţise pământul.

***
(4) . În seara aceea, Octav a adormit târziu, cu 

gândul la soldatul de plumb. Uneori, i se părea că-l 
aude: „Sunt aici, sunt aici!” Octav tresărea: „Unde?”, 
dar nu-i răspundea nimeni.

Copilul îşi aducea aminte că bunica l-a învelit cu 
plăpumioara albă şi – pe urmă...

(5) y�Parcă se făcuse ziuă. Era lumină multă în 
geamuri şi linişte în casă. Numai pendula din sală 
număra clipele, în răstimpuri. Octav era tot în pat. 
Se rezemase în cot şi se gândea la soldatul pierit. N-a 
spus nimănui. O să-l certe bunica: „Vezi, dacă nu te 
joci frumos!” Îi vine să plângă! El s-a jucat frumos, 
dar nebunul de Motan... Tresări. Bătuse cineva la 
uşă. Vru să sară jos, să vadă cine-i afară. Dar sol-
datul de plumb sări pe fereastră, ca un fulg, şi făcu o 
închinăciune adâncă.

— Bună dimineaţa, stăpâne!
.Octav uitase să clipească. Se bucura că oşteanul 

se întorsese şi era uimit că-l vede mişcând, că-l auzea 
vorbind. Aşadar, şi jucăriile trăiesc uneori! Abia avu 
puterea să îngâne:

— Credeam că nu te mai văd.
Soldatul clipi repede şi ridică degetul, îl lipi de 

tâmplă.
— Aşa era să fac; să plec în lume! Mă supărasem 

rău, dar m-am gândit că o să te certe bunica şi m-am 
întors. Noi, soldaţii de plumb, suntem oameni buni, 
Octav...

Copilul nu-şi mai lua ochii de la el. Nu-i venea 
să creadă. Era soldatul lui: şi chivăra, şi puşca, şi 
cizmele. Vorbea, se mişca. [...]

— Vino mai aproape, soldat! Uite, să stai aici pe 
scaun, lângă mine şi să vorbim. 

Dintr-o săritură, jucăria de plumb fu lângă el; se 
aşeză îngândurat pe o cutie de chibrituri şi clătină 
capul, trist...

— Mă supărasem rău: era să plec în lume...
Şi se uită la copil cu bunătate.
—  Acum, însă, nu mai sunt...

Octav suspină.
— Te-am căutat aşa de mult!
— Ştiu.
Copilul arcui sprâncenele.
— De unde ştii?
Soldatul de plumb surâse blând.
— Eram lângă tine, te-am văzut...
— Nu se poate! Am căutat pretutindeni, te-am 

chemat şi...
— În pantoful bunichii ai căutat?
— Nu. 
— Ei, vezi! acolo am fost. M-a aruncat nebunul 

de Motan.
Şi sări în picioare, mânios.
— Vezi puşca asta? Mâine îl împuşc, să-l învăţ 

minte...
.Octav începu să tremure de teamă.
— Vai de mine! Soldat de plumb de la bunica, 

să nu-l omori, te rog. Şi el e cuminte, şi blând, dar... 
vezi, dacă nu vreai să stai în picioare! S-a supărat...

— Şi ce-i pasă lui, stăpâne? Aşa ca un nebun, 
să mă arunce de pe masă! Noroc de pantoful bu-
nichii: am căzut pe moale. Altminteri... şi nasul. 
Uite cum m-am zgâriat la nas... Îmi venea să ţip 
de usturime!

— Iartă-l. Te roagă Octav să-l ierţi. 
Soldatul de plumb privi lung pe copil. Necazul 

ce-i strălucea în adâncul ochilor mici, ca două boabe 
de mei*, începu să se risipească.

— Are noroc că mă rogi tu, altminteri... 
Octav îi mulţumi, aşa cum se cade să mulţumeşti 

unui oştean cuminte şi se lăsă furat de gânduri. Ştie 
bunica, oare, că jucăriile aduse de ea au darul vor-
birii? Nu ştie. Nici el n-a ştiut. Îşi aduce aminte că, 
într-o zi, a rupt piciorul unei păpuşi. I s-a părut, 
atunci, că aude un geamăt. O fi durut-o, aşa cum l-a 
durut nasul pe soldatul de plumb, când l-a zgâriat 
Motanul.

— Soldatule! Aveam odată o păpuşă. I-am rupt 
piciorul.

— Ştiu.
— Toate le ştii tu, soldatule de la bunica!
— Eram în galantar, la negustor. Într-o zi, a venit 

bunica şi a adus păpuşa, s-o dreagă* stăpânul nos-
tru. Păpuşa gemea: „Vai! picioruşul meu...” Ni s-a 
făcut milă de ea şi am luat-o lângă noi. Eu i-am şters 
lacrimile. Ne-a povestit tot, plângând... [...]
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Vocabular

u Indică sensurile cuvintelor scrise îngroșat în următoarele secvenţe 
din textul dat:  

� O lacrimă, ca un bob de rouă, îi înflorise în geană.; � Înţelese că supă-
rarea pisoiului era temeinică.; � Se rezemase în cot și se gândea la solda-
tul pierit.; � Copilul arcui sprâncenele.; � Necazul ce-i strălucea în adâncul 
ochilor mici, ca două boabe de mei, începu să se risipească.; � Când sunteţi 
sănătoși, ne bucurăm și ne strângem în fiecare zori de zi, să închipuim jocuri 
noi, pentru copii.; � Iar glasul plutea în odaie ca un parfum ușor.; � Copilul 
auzi un glas argintiu...

Dicţionar

* chivără – chipiu înalt, folosit în trecut de militarii anumitor arme; coif confecţionat din hârtie, folosit 
pentru a feri capul de soare, în jocul copiilor de-a soldaţii
* a scărmăna – 1. a smulge şi a răsfira (cu mâna sau cu maşini speciale) lâna brută sau alte materiale 
fibroase, pentru a desface fibrele, a le curăţa de impurităţi şi a le înfoia; a smulge fulgii penelor pentru a 
le face puf; 2. a bate sau a certa pe cineva
* mei – mei (1) s. m., meiuri (2), s. n. 1. s. m. plantă erbacee din familia gramineelor, cu inflorescența ra-
mificată și cu flori albe-gălbui, folosită ca nutreț pentru vite; părâng, păsat; semințele acestei plante, folosite 
în trecut pentru hrana oamenilor, azi mai ales ca hrană pentru vite și păsări. 2. s. n. teren cultivat cu mei
* a drege – a repara (un obiect, un mecanism etc.), aducând în starea de funcționare

— Mâine, să mergem la ea, s-o rog să mă ierte. 
S-o rogi şi tu, soldat de plumb!

— Am s-o rog, şi... lasă, nu-i nimic. Dar să nu 
mai chinui jucăriile. Noi vă petrecem şi vă luminăm 
copilăria, cu jocurile, cu năzdrăvăniile noastre. 
Trecem de la copil la copil şi vă iubim pe toţi, ăsta-i 
rostul nostru. Când sunteţi bolnavi, ne adunăm 
noaptea şi ne rugăm pentru voi. Când sunteţi 
sănătoşi, ne bucurăm şi ne strângem în fiecare zori 
de zi, să închipuim jocuri noi, pentru copii. [...]

— Vino lângă mine. Aici, sub plăpumioară. Să ne 
jucăm până o veni bunica.

— Nu se poate, stăpâne. Eu, în noaptea asta, am 
de lucru. Trebuie să alerg la bunica, să-i şoptesc la 
ureche un sfat: să se ducă la negustor, să ia păpuşa. 
Pe urmă, la tovarăşii mei, să ne sfătuim ce avem să 
facem mâine. [...]

.Octav întinse mâna spre el, îl desmierdă. Solda-
tul îi închise pleoapele şi-l sărută pe frunte cu buze 
reci de plumb. 

— Adormi, acum.
Octav îngână rar, furat de somnul din vis:
— Mâine să-mi spui o poveste!
Dar jucăria se topi în lumina unui fulger. Copilul 

auzi un glas argintiu:
— Noi nu trăim cu adevărat decât în visurile voas-

tre... Iar glasul plutea în odaie ca un parfum uşor.
***

(6) y A doua 
zi, Octav s-a apro-
piat cu sfială de 
cutia cu soldaţii 
de plumb şi a în-
genuncheat.

— Bună dimi-
nea ţa, soldaţi de 
la bunica.

Nu i-a răspuns nimeni, dar copilul a fost sigur că 
soldaţii l-au auzit şi-i răspund în graiul lor argin-
tiu: „Bună dimineaţa.” Motanul, care fusese toată 
noaptea hoinar pe acoperişuri, se întorcea în casă cu 
picioarele grele de somn. Octav l-a luat în braţe şi s-a 
uitat în ochii lui, l-a ameninţat dojenitor:

— Ai avut noroc! Să nu te mai amesteci în jo-
curile mele, aşa fără rost. Era să te împuşte soldatul 
meu. Ar fi fost păcat că eşti bătrân şi-mi eşti drag...

Motanul închise ochii şi torcea rar, ca un bătrân 
care sforăie adormit în jeţul vechi.

Bunica se întorcea de la târg, cu păpuşa înfăşurată 
în foiţă albă. 

Soldatul scoase capul din papucul de pânză şi 
privi lung spre Octav, cu dragoste de frate.

Afară, cântau vrăbiile sub streşini.
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III v Rezolvă cerinţele următoare:
a) notează toate sensurile din dicţionar ale cuvintelor: a înflori, temeinic, pierit, a (se) risipi, a(-și) închipui,  

a pluti, argintiu;
b) alcătuiește câte un enunţ în care cuvintele date să aibă alte sensuri decât în textul studiat.

w Consultă un dicţionar al limbii române, apoi alcătuiește două enunţuri în care să apară cele două forme 
de plural ale cuvântului vis. 

x Precizează înţelesul expresiilor scrise îngroșat în enunţurile următoare:
� Nu-l mai găsi: parcă-l înghiţise pământul.
� Copilul își aducea aminte că bunica l-a învelit cu plăpumioara albă.

y Alcătuiește enunţuri cu patru expresii în care să apară cuvântul joc, indicându-le sensul.

Semne de punctuaţie și de ortografie

u Explică rolul semnelor de punctuaţie învăţate, din replicile următoare:
��— Vino mai aproape, soldat! Uite, să stai aici pe scaun, lângă mine și să vorbim. 
��— Mă supărasem rău: era să plec în lume...
� — În pantoful bunichii ai căutat?

v Prezintă rolul cratimei (liniuţei de unire) în următoarea secvenţă: Nu-l mai găsi.

Ce face Octav?

Unde se  
desfășoară  

întâmplările?

Care este  
cauza  

întâmplărilor?

Ce face  
motanul?

Nara - 

ţiune 

Ce face  
soldatul de 

plumb?

Când se  
desfășoară  

întâmplările?

Cum se  
termină  

întâmplările?

În ce ordine  
sunt  

prezentate  
întâmplările?

Comunicare

Recapitulează informaţiile referitoare la situaţia de 
comunicare orală, apoi identifică rolul elementelor 
nonverbale și paraverbale din fragmentul următor: 

— Vino mai aproape, soldat! Uite, să stai aici pe sca-
un, lângă mine și să vorbim. 

Dintr-o săritură, jucăria de plumb fu lângă el; se așeză 
îngândurat pe o cutie de chibrituri și clătină capul, trist...

— Mă supărasem rău: era să plec în lume...
Și se uită la copil cu bunătate.
— Acum, însă, nu mai sunt...
Octav suspină.
— Te-am căutat așa de mult!
— Știu.
Copilul arcui sprâncenele.
— De unde știi?
Soldatul de plumb surâse blând.
— Eram lângă tine, te-am văzut...

Acţiune, timp, spaţiu

u Transcrie câte două cuvinte/structuri referitoa-
re la timpul și la spaţiul acţiunii prezentate în text. 

v Formulează observaţii cu privire la durata în-
tâmplărilor prezentate în text.

w Precizează ce fel de atmosferă se desprinde din 
fiecare fragment marcat în text prin semnul F, selec-
tând cuvinte/structuri semnificative. 

x Identifică evenimentele care fac parte din visul 
copilului.

y Stabilește ordinea logică a întâmplărilor din tex-
tul dat, numerotând, în caiet, enunţurile următoare:

��Soldatul de plumb îi povestește lui Octav despre 
viaţa jucăriilor.

��Copilul îl avertizează pe Motan să-i lase jucăriile 
în pace, pentru că altfel e în primejdie.

��Octav adoarme trist.
��Motanul sare pe masă, împrăștiind soldaţii de plumb.
��Octav primește o cutie cu soldaţi de plumb de la 

bunica lui.
��Copilul caută un soldat de plumb peste tot, dar 

nu îl găsește.
U Completează în caiet schema de mai jos, folo-

sind informaţiile din textul dat.
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 u Alcătuiește un dialog imaginar cu una dintre jucăriile tale, în care să 
folosești următoarele semne de punctuaţie: semnul întrebării, semnul excla-
mării, punctul.

v Redactează un text narativ de 60-100 de cuvinte, despre un joc imagi-
nar, în care să integrezi două personificări, pe care le vei sublinia.

w  Construiește, în 60-100 de cuvinte, alt final pentru textul studiat.

x Imaginează-ţi că ești în locul personajului Octav, din textul studiat. Pre-
zintă, într-un text de 40-60 de cuvinte, ce acţiuni ai întreprinde, pentru a găsi 
soldatul de plumb pierdut.

y Exprimă-ţi opinia, într-un text de 60-100 de cuvinte, despre semnifica-
ţia următoarei secvenţe: Noi vă petrecem și vă luminăm copilăria, cu jocurile, cu 
năzdrăvăniile noastre. Trecem de la copil la copil și vă iubim pe toţi, ăsta-i rostul 
nostru. Când sunteţi bolnavi, ne adunăm noaptea și ne rugăm pentru voi. Când 
sunteţi sănătoși, ne bucurăm și ne strângem în fiecare zori de zi, să închipuim  
jocuri noi, pentru copii. 
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V Ilustrează două caracteristici ale textului  
literar care apar în Sufletul soldaţilor de plumb, de  
G. M. Zamfirescu, folosind informaţiile învăţate în  
Unitatea I din acest manual.

Personaje

u Scrie, în caiet, cine face următoarele acţiuni 
pre zentate în text:

��se joacă cu soldaţii de plumb;
�� atacă un soldat de plumb;
�� sare pe fereastră;
�� aduce păpușa de la reparat.

v Identifică trăsăturile morale ale lui Octav, care 
se pot desprinde din textul dat.

w Formulează observaţii cu privire la atitudinea 
copilului faţă de soldăţelul de plumb.

x Precizează ce trăsături ale soldatului de plumb 
reies din următoarele secvenţe:  

� soldatul de plumb sări pe fereastră, ca un fulg, și 
făcu o închinăciune adâncă;

� Mă supărasem rău, dar m-am gândit că o să te cer-
te bunica și m-am întors.

� Trebuie să alerg la bunica, să-i șoptesc la ureche un 
sfat: să se ducă la negustor, să ia păpușa. Pe urmă, la 
tovarășii mei, să ne sfătuim ce avem să facem mâine.

y Identifică trăsăturile umane care îi sunt atribu-
ite soldatului de plumb în textul dat.
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III
2. Planul simplu de idei 

Planul dezvoltat de idei
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u Prezintă, pe scurt, conţinutul fiecărui fragment  
marcat prin cifre din textul Sufletul soldaţilor de plumb, 
de G. M. Zamfirescu.

v Identifică ideile principale corespunzătoare  
fiecărui fragment.

w Copiază în caiet schema care urmează, com-
pletând cu detalii ideile principale, după modelul dat:

(1) . Idee principală: Octav primește o cutie cu 
soldaţi de plumb de la bunica lui.

Idei secundare: 

a) Bunica îi dăruiește lui Octav jucării.
b) Octav încearcă să se joace cu soldaţii de plumb, 

dar nu reușește să-i alinieze.
(2) . Idee principală: Motanul sare pe masă, îm-

prăștiind soldaţii de plumb.
Idei secundare: 

a) Motanul intervine în jocul copilului.
b) Octav se întristează și își ceartă soldaţii.

(3) . Idee principală: Copilul caută peste tot un 
soldat de plumb, dar nu-l găsește.

Idei secundare: 

a) Octav caută soldatul care nu stătea în picioare.
b) ... .
(4) . Idee principală: Octav adoarme trist.
Idei secundare: 

a) Băiatul are impresia că soldatul de plumb îl strigă.
b) Copilul visează.
(5) . Idee principală: Soldatul de plumb îi poves-

tește lui Octav despre viaţa jucăriilor.
Idei secundare: 

a) ... .  b) ... .  c) ... .
d) ... .  e) ... .
(6) . Idee principală: Copilul îl avertizează pe Mo-

tan să-i lase jucăriile în pace, pentru că altfel e în pri-
mejdie.

Idei secundare: 

a) ... .  b) ... .  c) ... .
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u Prezintă conţinutul textului Sufletul soldaţilor de plumb, de G. M. Zamfirescu, pe baza planului simplu de 
idei.

v Citește una dintre următoarele opere literare: Bunica, de Barbu Ștefănescu Delavrancea, Când stăpânul 
nu-i acasă, de Emil Gârleanu, Ciorbă de bolovan, de Vasile Voiculescu, Vizită, de I. L. Caragiale. Alcătuiește planul 
dezvoltat de idei al textului pe care l-ai citit.
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3. Cuvântul –  unitatea de bază  

a vocabularului
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Citeşte cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:

(Grete Tartler, Întâmplări de ţinut minte până la  
schimbarea ultimului dinte)

Un policandru*
de zahăr candel*
era într-o casă:
săreau copiii 
cu limba scoasă.
Și, ca s-ajungă 
pân’ la tavan, 
au pus o masă 
peste pian.
„Ia stați un pic!”
(strigă unul peltic*)
„Nu vă suiți cu toptanul*!...
O să... clape pianul!”

Dar pe-nserate, 
de harababură, 
s-a spart policandrul, 
s-a topit de căldură
și toți s-au dat tumba
prin încăpere
prin praf de zahăr
și lumină de miere...

Această-ntâmplare
a fost citită
de pe un papirus
de clătită.

u Notează, în caiet, două cuvinte care au același 
înțeles cu încăpere, completând spațiile următoare:

� � O__ __ __ __ 
� � C__ __ __ __ __

v Ce observații poți face cu privire la forma celor 
două cuvinte?

w Alege, dintre variantele date, cuvântul cu 
sens asemănător pentru verbul subliniat în secvenţa:  
s-a spart policandrul.
� � � a se crăpa  � a se termina
� � � a se deschide  � a se despica

x Alcătuiește un enunț în care să utilizezi verbul 
a se sparge cu un sens diferit de cel din text. 

Dicţionar

* policandru – candelabru cu mai multe brațe (din 
ngr. polikándelon)
* cándel – 1. s. n. zahăr în formă de cristale mari, 
obținut prin cristalizarea lentă a zahărului din 
siropuri saturate, cu puritate mare.  2.  adj.  in-
var.  care se referă la candel (1).  Zahăr can-
del (din germ. Kandel [zucker])
* peltic –  (despre oameni) care rostește defec-
tuos anumite consoane;  p. ext.  (despre vorbire) 
care trădează o asemenea rostire defectuoasă 
(din tc. peltek)
* cu toptanul – în cantitate mare, cu ridicata, cu 
grămada, angro;  p. ext.  foarte mult, din belșug 
(din tc. toptan)
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III
y Precizează care este sensul cuvântului masă în 

textul dat. 

U Construiește două enunțuri din care să rezulte 
alte sensuri ale cuvântului masă. 

V Identifică în text un cuvânt care poate avea un 
singur sens. 

W Jocuri de cuvinte

� Indică forma corectă a cuvântului subliniat în ver-
sul O să... clape pianul!

� Cum explici utilizarea formei din text?

X Așază în ordine alfabetică următoarele cuvinte: 
policandru, pian, candel, zahăr, miere, lumină, peltic.

at Citește explicațiile următoare cu privire la cu-
vântul papirus, precizând la ce se referă.

Papirus, (2) papirusuri, s.n. 1. Plantă erbacee acvati-
că cu tulpina formată din foiţe membranoase, care creș-
te mai ales în Delta Nilului și în Africa Centrală (Cyperus 
papyrus). 2. Material sub formă de foiţă, prelucrat din 
tulpina acestei plante, pe care se scria în Antichitate.  
y Vechi manuscris pe un astfel de material. – Din lat., 
fr. papyrus.

(Dicționarul explicativ al limbii române,  
Editura Univers Enciclopedic, București, 2016)
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ak Lucrați în perechi! Recitiți cu atenție expli-
caţiile referitoare la cuvântul papirus din Dicționarul  
explicativ al limbii române, apoi faceți observații despre: 
forma lui din dicționar, rolul utilizării cifrelor, a diferi-
telor caractere și a prescurtărilor, plasarea lui față de 
celelalte cuvinte (papism, papist, papistaș). 

al Menționează ce anume a stat la baza asocierii 
cuvintelor din structura un papirus de clătită. 

am Selectează, din dicționarul de la începutul 
lecției, informațiile despre limbile din care provin cu-
vintele explicate.

u Scrie două cuvinte cu același sens și forme diferite pentru verbul a termina.

v Alcătuiește trei enunțuri în care să utilizezi verbul a bate cu sensuri diferite.

w Indică ordinea în care apar în dicționar cuvintele: vioară, alăută, flaut, trompetă, chitară, pianină. 

x Ordonează alfabetic următoarele cuvinte, punând într-un dreptunghi litera interioară după care ai făcut 
clasificarea: cântec, a cânta, cântăreț, compozitor, cântecel. 

y Să presupunem că ai găsit într-un text următoarele substantive, adjective și verbe și nu cunoști sensul 
lor: sănii, zăpada, a nins, neaua, scânteiase, gerului, ninsorile, viscoli. Ce forme ale acestora cauți în dicționar?

U Caută în dicționar verbul a trece și transcrie trei expresii construite pe baza lui. 

V Lucrați în grupe de câte 4, 5 elevi! 

a) Fiecare grupă va nota trei cuvinte care încep cu aceeași literă.
b) Membrii grupei vor căuta în dicţionar sensurile cuvintelor notate.
c) Reprezentantul fiecărei grupe va prezenta, oral, explicaţiile găsite în dicţionar.

W Rezolvă următoarele ce rinţe:
a) creează un joc;
b) inventează-i un nume alcătuit dintr-un singur cuvânt;
c) alcătuiește un articol de dicționar în care să menționezi: sensul cuvântului inventat, posibile expresii, 

limba din care provine. 
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III
4. Limba standard. Normă și abatere
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u Identifică în text cuvinte a căror formă nu este 
corectă. 

v Scrie forma corectă a acestor cuvinte. 

w Cum explici utilizarea cuvântului stresiune? Ce 
observații poți face cu privire la acest cuvânt?  

x Notează în caiet cele două forme de plural ale 
substantivului vreme. 
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Citește următorul text, preluat de pe un forum online din anul 2017, apoi rezolvă cerinţele:

Obișnuiesc să merg la servici cu mașina. Eu continuu să cred că ar trebui să renunț la acest obiceiu, mai 
ales că locuiesc la un chilometru de firmă. Îmi amintesc și acum demenețile de primă vară din viața mea de 
student și drumul pe jos spre serviciul meu de atunci, „școala”. Mi-ar place să aduc vremile acelea în prezent, 
chiar dacă mai simt și acum fiorii perioadelor de stresiune (cum ne plăcea nouă, studenților, să spunem la 
sesiunea de examene de la sfârșitul fiecărui semestru). 

��������	�
��

������

�����



57

u Consultă DOOM2 și notează:
a) care sunt formele corecte ale cuvintelor: greier/greiere, lănțug/lănțuc, maieu/maiou, piure/pireu,  

a plastifia/a plastifica, pulover/pulovăr;
b) care dintre următoarele cuvinte au două variante de plural: cicatrice, hamac, ponei, lighean, aragaz,  

cerdac, ecler, nivel, robinet, chibrit, copertă, tunel. 

v Alege forma corectă de plural a substantivelor corn și colț, din enunţurile următoare: 
�� Am mâncat cornuri/corni cu vanilie. 
�� Copilul s-a speriat de coarnele/cornurile animalului. 
�� Camera are patru colți/colțuri. 
�� Leul și-a arătat colțurile/colții. 

w Se dau următoarele structuri preluate din mass-media:
�� Îţi dăruiesc o broșe.
�� A ales grăunţele din cenușe.
�� A intrat pe o ușe greşită.
�� Băiatul purta teneși maro.
�� Am observat că nu purtaţi vereghetele.
�� Apa depozitată în bidoane de plastec este toxică.
Consultă DOOM2 și notează formele corecte ale cuvintelor subliniate. 

x Următoarele cuvinte cu formă greșită sunt extrase dintr-un text din mediul online: funegru, femenin, 
furnicular și boliclinică. Scrie forma lor corectă și menționează ce legătură există între sens și forma lor greșită. 

y Jocuri de cuvinte

Lucrați în perechi! Pornind de la modelul următor, modificați forma unor cuvinte alese de voi, pentru a 
crea cuvinte neadmise de norma actuală. Folosiţi noile forme în enunțuri potrivite.

Model: sesiune – stresiune (redă stresul din timpul unei sesiuni de examene)

U Găsește-l pe Roboţelul cuvintelor corecte! 
 Copiază în caiet tabelul următor, apoi colorează casetele în care apare forma corectă a cuvintelor date.

acțibild abţibild adaos adaus

chebap kebap bazorelief basorelief

preerie prerie gogoșărie gogoșerie

zerou zero jaguar jagoar

adegvat adecvat șoarece șoarec

spagat șpagat alviță halviță

șnițăl șnițel după dupe
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III

u Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:

Subscrisul aduce la cunoştinţa publică, că în trecirea sa pe aice, au deschis un atelieriu de fotografie în 
dughenile Codreanului din uliţa mare. Portretele îndeobştie se fac cu un preţ foarte mic. Portreturi pe steclă 
de la 8 pănă la 13 lei. Pe muşama după modul cel mai nou, şi foarte delicate de la 5 la 9 şi pănă la 12 sfanţi. 
Aceste portrete se fac cu seau fără retuş, precum şi cu coloruri, după plăcere: se pot face foarte mici, pe inele, 
pe peceţi, pe medalioane, portreturi de familie, toate cu un preţ foarte mic. Petrecerea subscrisului aici este 
pentru puţin timp!

 („Avis de fotografie” în Zimbrul şi vulturul, nr. 30, 1858,  
https://tiparituriromanesti.wordpress.com)

a) Identifică, în textul dat, patru cuvinte cu o formă diferită de cea utilizată în limba română actuală/de 
astăzi. 

b) Notează forma actuală corectă a cuvintelor identificate.

v Valorificând informaţiile din textul următor, menţionează care sunt sensurile iniţiale şi cele actuale pen-
tru cuvintele jigodie şi mişel. 

În limba română veche, existau trei cuvinte pentru a exprima starea de sărăcie: mișel, sărac și calic. Pri-
mul cuvânt a evoluat cu timpul de la un înţeles social la unul moral. Azi, mișel nu mai înseamnă „sărac”, ci  
„nemernic”, „ticălos”, „machiavelic”, „răufăcător”. În ceea ce-l privește pe calic, acesta înseamnă astăzi „sărac” 
în Moldova și „zgârcit” în Muntenia.

În trecutul istoric, atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti, „calicii” reprezentau o tagmă profesională, aveau un 
cartier al lor, exista şi un Pod al Calicilor. Sferei noţionale a cuvântului sărac îi corespund sintagmele „pas-
tramagiu” şi „maţe fripte”.

De o largă circulaţie în limba română se bucură cuvântul jigodie („câine de pripas”, „bolnav”, „vagabond”). 
La origine, jigodie semnifică doar o boală proprie câinilor. Cu referire la oameni, cuvântul are sens denigrator 
şi este folosit când cineva îşi manifestă întregul dispreţ faţă de nimicnicia unei persoane. 

 (Text adaptat de pe site-ul http://radioconstanta.ro/2014/11/17/ 
audio-vorba-aceea-evolutia-unor-cuvinte-de-a-lungul-timpului-2/)

5. Istoria cuvintelor –  variaţii ale formei  

și ale sensului în timp
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u Se dau textele:

Doftorie pentru durere în gât

Durerea în gât, din pricină că s-au umflat gâlcile, trece cu gargară de ceai de Turiţă mare (Calendula officinalis). 
Un pumn de Turiţă, opărim cu o litră de apă, o lăsăm să stee acoperită, pănă ce s-au răcorit, ş-apoi o strecurăm. Cu 
ceaiul acest călduţi, puind într-însul şi ceva zăhar, sau miere, facem gargară, de câte ori putem pe zi.

(„Reţete medicale”, în Povăţuitoriul sănătăţei şi a economiei.  
Foae periodică pentru poporul romănesc, Iaşi, 1845  

https://tiparituriromanesti.wordpress.com)

w Având în vedere informaţiile din textul care 
urmează, explică legătura de sens dintre:

a) cuvântul copcă şi expresia a se duce pe copcă;
b) cuvântul toană şi expresia a fi cu toane. 
Între numeroasele expresii folosite pentru a muri 

se află şi a se duce pe copcă, care, iniţial, a însem-
nat înecarea celui căzut într-o copcă,  gaură făcută în 
gheaţă pentru a pescui [...]

Toană, din limbajul pescarilor, denumeşte, prin-
tre altele, ocolul făcut prin desfăşurarea unui năvod 
cu care se înconjoară peştele pentru a-l prinde. În 
toană peştele este agitat, se zbate. De aici expresia a 
fi cu toane, care înseamnă a fi capricios, sens lărgit şi 
nuanţat potrivit condiţiei omeneşti, căci cineva poate 
fi şi în toane bune. 

(Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc) 

x Citește, cu atenție, următoarele schimburi de 
replici dintre Alexandru, un nativ vorbitor de limbă 
română, și Michel, un francez vorbitor de limbă 
română, apoi rezolvă cerințele:

� — Michel, îți mai aduci aminte de Robert, vecinul 
meu? Să știi că Robert este burduf de carte.

— Alexandru, este interesant ce îmi spui. Nu am mai 
auzit ca o carte să aibă burduf.

�  —  Michel, mi-a sărit inima din piept când am auzit 
vestea despre accidentul de pe autostradă.

— Alexandru, nu te înțeleg.  Inima ta încă mai este la 
locul ei. De ce spui că a sărit din piept?  

a) Menționează sensurile expresiilor burduf de carte 
și a sări inima din piept.

b) Precizează care dintre participanţii la dialog 
foloseşte cu sens obișnuit cuvintele burduf și a sări și 
care le folosește cu sens neobișnuit.       
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III Infuzia în apă clocotită

Se pun plantele într-un vas care poate fi acoperit bine (o oală cu un capac 
fix sau un borcan cu un capac care se filetează) şi se toarnă apă clocotită 
peste ele. Se acoperă imediat vasul şi se lasă la infuzat 10-20 de minute (de-
pinde de plantă sau combinaţia de plante folosită şi de constituenţii activi 
care trebuie să fie extraşi). După aceea se strecoară şi se pune infuzia în 
termos sau într-o sticlă. 

(Infuzia perfectă de ceai, text preluat de pe site-ul 
http://www.timpul.md/articol/infuzia-perfecta-de-ceai, 2012)

Se cere: 
a) Identifică, în primul text, cuvintele folosite cu forme neadmise de normele limbii române actuale.
b) Scrie forma corectă a acestor cuvinte. 
c) Prezintă asemănările și deosebirile dintre cele două texte, făcând referire la forma și sensul cuvintelor.

v Precizează sensul cuvântului calic din următorul enunţ: 
  Tomşa a lăsat să cadă un ban de argint celui dintâi calic orb de la scara bisericii domneşti.

(Mihail Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor)

w Respectând modelul dat, construiește enunțuri amuzante cu următoarele expresii: 
� � � a-i ajunge cuțitul la os; 
� � � a se sparge în capul cuiva;
� � � a se topi de râs; 
� � ��a sta cu nasul în pământ.

Model: Mă rănesc mai puțin dacă nu îmi ajunge cuțitul la os, ci lingura.

 x Transcrie în caiet rebusul următor și completează rubricile respectând indicaţiile. Vei descoperi, 
în căsuţele colorate, un sens vechi pentru cuvântul războinic.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. A avea grijă de cineva.
2. Forma din dicţionar a cuvântului subliniat în enunţul: Numele copilului era Mihai.
3. Numele unei note muzicale, scris cu litera din alfabet care urmează după E şi cu prima literă din alfabetul 
limbii române.
4. Cuvântul care lipseşte din enunţul: Autobuzul face curse ...-retur între cele două localităţi. 
5. Forma din dicţionar a cuvântului subliniat în enunţul: Citesc cu plăcere poveşti.
6. Document eliberat, emis etc. de o autoritate prin care se atestă un fapt, o obligație, identitatea cuiva etc.
7. Actor de cinematograf care dublează uneori protagonistul în secvențele periculoase. 
8. Cuvântul cu sens opus pentru acela subliniat în enunţul următor: Balonul cu aer cald se ridica greu.
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6. Sinonimele. Antonimele

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
Dar ce m-a pus în seara tihnită de Crăciun,
Să iau în mână lampa, să dau în lături uşa?
În faţa mea stă calul de lemn şi stă păpuşa
Cu suflet de tărâţe, nevinovat şi bun.

Stă micul tren mecanic în gara lui prea mică,
Stă, câmp de luptă, masa soldaţilor de plumb
Şi, galbene ghiulele, stau boabe de porumb,
Stricând orânduiala oştirii fără frică.

Şi tot închis de-atuncea albumul de imagini,
Ce deschisese ţara de fantasmagorii.
Azi chipurile şterse sunt numai mărturii,
Că ochiul nu revede la fel aceleaşi pagini.

(Ion Pillat, Jucării)
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u Scrie, în caiet, cuvinte cu sens 
asemănător pentru acelea subliniate 
în text. 

v Alege, din lista următoare, cu-
vintele cu sens asemănător pentru 
substantivul frică: temător, teamă,  
a se teme, înfricoșare, înfricoșător,  
a (se) înfricoșa. 

w Alcătuiește trei enunţuri în 
care să ilustrezi sensurile verbului  
a da, respectând modelul următor. 

Model: De ziua onomastică, mama 
i-a dat lui Alexandru o jucărie de pluș. (a oferi)

x Notează un cuvânt cu sens asemănător pentru expresia 
în lături. 
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III y Identifică în coloana a doua cuvintele cu sens asemănător pentru expre-
siile din prima coloană: 

� a pune la cale  � a ajuta
� a da o mână de ajutor  � deodată
� a lua la rost  � a ezita
� pe nepusă masă  � a mustra
� a sta pe gânduri  � a pregăti

U Construiește enunţuri în care să utilizezi expresiile din prima coloană. 

V Găsește cuvinte cu sens opus pentru cuvintele scrise îngroșat în textul 
dat. 

W Selectează, din seria următoare, cuvântul cu sens opus pentru: 
� substantivul frică: a încuraja, curaj, încurajator;
� adjectivul bun: rău, răutate, nebun; 
� verbul a sta: mișcător, a se mișca, dinamic.

X Asociază, în caiet, cuvintele din prima linie cu grupurile de litere din a 
doua linie, pentru a forma cuvinte cu sens opus. 

� corectitudine  � clar  � nădejde  � a coase

� ne-  � in- � des-  � dez- 

 u Organizează în perechi de sinonime următoa-
rele cuvinte: fericit, bucurie, larmă, amic, amănunt, tris-
teţe, bucuros, prieten, gălăgie, detaliu, a sfârși, supărare, 
a termina, fericire. 

v Indică sinonime pentru cuvintele subliniate în 
textul următor:

Dănuţ se opri o clipă, cercetă zările, se încruntă 
cu demnitate, ca frământat de socoteli adânci, de 
răspunderi... şi se supuse. În goana mare trecu pe lângă 
zmeul atent, şi fugi, şi fugi depănând sfoara între de-
gete. [...]

— Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara 
din răsputeri. 

Zmeul căzu în cap, Dănuţ pe spate. 
Între timp, unul câte unul, apoi pâlcuri-pâlcuri, 

copilaşii satului îngrădiră, desculţi şi naivi, evenimentul 
de pe şosea. 

— Lasă, boierule, că ţi-l muştruluiesc eu, îl linişti unul 
din ţărani, ştergându-i straiele de colb cu bătăi delicate, 
ca pe un patrafir. 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

w Formulează câte două enunţuri în care să folo-
sești, cu sensuri diferite, adjectivul aspru și verbul a veni.

x Găsește sinonime pentru următoarele expresii: 
a tăia frunză la câini, a se lăsa păgubaș, a da ortul popii, 
a-și ieși din fire, a depune armele, a face din ţânţar ar-
măsar, a vedea lumina zilei.

y Asociază următoarele cuvinte în perechi de 
antonime: a începe, amic, tânăr, egoist, bătrân, înalt, 
scund, altruist, a termina, dușman. 

U Scrie câte un sinonim și câte un antonim pen-
tru cuvintele subliniate în textul următor: 

Vesele ca expresie, foarte variate ca forme şi viu co-
lorate, jucăriile din lut alcătuiesc o adevărată lume în 
miniatură, au încântat copilăria multor generaţii şi 
au fost, atât în satul tradiţional, cât şi în timpurile mai  
apropiate nouă, bucuria copiilor. 

(Jucării româneşti tradiţionale din lut,  
https://limbaromana.org/revista)

V Pornind de la imaginea de mai jos, alcătuiește o 
compunere de 80-100 de cuvinte, în care să integrezi  
o pereche de si no  nime și o pereche de antonime. 
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7. Câmpul lexical
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Viaţa este la început o joacă şi devine joc. La în-
ceput faci ce vrei, când vrei, cum vrei. Treptat, afli că 
există un timp anume pentru jucat, mâncat, dormit, 
iubit, suferit, muncit. Ca instituţie socială, jocul te 
pregăteşte cu delicateţe pentru viaţa care are reguli, 
constrângeri, limite. [...]

Ţară, ţară vrem ostaşi, Lapte gros, 1, 2, 3 
stop, An-tan-tichitan, Şotron, Turtitul de capace, 
Leapşa, Macao, Fazan – aceasta este o parte a voca-
bularului ludic* al copilăriei mele trăite cu Cico, Cip, 
zahăr candel şi nişte amandine al căror gust nu l-am 
mai regăsit. Aş mai adăuga pe listă şi „fotbalul cu 
nasturi” – jocul bărbaţilor maturi din familia mea. 
Periodic, ca un ritual, în jurul unei planşete mar-
cate ca un teren de fotbal se desfăşurau partide în-
fierbântate de fotbal cu nasturi celebri, precum Pelé, 
Eusébio, Platini sau Yasin, care îşi disputau aprig 
fiecare fază. Certuri, ţipete de bucurie sau necaz, 
faze controversate îndelung analizate erau urmate 
de pălăvrăgeli şi de o masă bună. Bărbaţii jucau, fe-
meile discutau sau puneau masa. De cele mai multe 
ori, eu eram doar copilul de mingi (adică adunam de 
prin cameră nasturii-jucători, care zburau dincolo 
de teren), fiind rareori primită pe „terenul de joc”.

Între timp, tatăl, fratele lui au murit. Mai am şi 
acum planşeta şi o parte din nasturi. Aş fi vrut să 

duc tradiţia mai departe, mai ales că am un băiat 
care a „moştenit” pasiunea pentru sport. La el, fot-
balul cu nasturi a fost înlocuit cu plăcerea autentică 
de a achiziţiona abţibilduri cu fotbalişti pentru a 
completa albumele campionatelor mondiale. [...]

Cred că toţi avem nevoie de „fotbalul nostru cu 
nasturi” – de un anume joc care să ne amintească 
în mod special de cei dragi şi mai ales de copilul din 
noi. Copiii se joacă liber şi spontan dincolo de reguli.  

(Laura Grünberg, „Fotbal cu nasturi”,  
în Dilema veche nr. 542, 3-9 iulie 2014)

u Selectează, din lista următoare, substantivele din text legate ca sens 
de termenul joc: jucau, joacă, fotbal, jucător, se joacă, reguli. 

v Găsește în text expresii care denumesc diferite jocuri. 

w Identifică în text un sinonim pentru substantivul joc. 
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Dicţionar

* ludic,-ă – referitor la joc

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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u Elimină termenul care nu se potrivește în fiecare dintre urmă-
toarele câmpuri lexicale:

� profesii: profesor, lăcătuș, inginer, medic, cititor, judecător;
� culori: albastru, a albăstri, verde, roșu, albăstriu, galben;
� universul cărţii: copertă, a lectura, volum, pagină, autor, titlu. 

v Notează cel puţin cinci termeni din câmpul lexical al fructelor.

w Numește câmpul lexical dominant în versurile următoare:

Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde...
Ce iertător şi bun ţi-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint,

Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:
Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare strânsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară.

(Dimitrie Anghel, În grădină)

x Completează, în caiet, următoarele enunţuri, utilizând cuvin-
te din câmpul lexical al animalelor:

� ... este considerat regele animalelor. 
� ... este cel mai rapid animal terestru. 
� ... este cea mai înaltă dintre toate animalele.
� ... sunt șerpi veninoși. 

x Formează un termen nou de la cuvântul joc.

y Cuvintele tată și frate se referă la grade de rudenie. Notează încă cinci substantive care aparţin acestui 
domeniu.

U Lucraţi în perechi!  Prezentaţi, la alegere, un joc menţionat în textul dat. 
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8. Sunetele limbii române. 

Corespondenţa sunet – literă
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prin litere.

 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

De când umpli cu scris „de mână” caietul,
a făcut pui tot alfabetul:

a e o aripă de albină, 
b bâzâitul bondarului în grădină, 
c cerul gurii unui câine în goană, 
d o dihanie dolofană,
e o ureche de „epure”, mică, 
f un fir de picior de furnică,
g o gânganie gâfâind la urcuş,
h la hipodrom un mânz jucăuş,
i un copil ce-şi aruncă şapca spre grindă,
j e javra ce sare s-o prindă.

(Grete Tartler, Alfabet viu)
u Pronunţă cuvintele pui, alfabet și urcuș, indicând 

sunetele din care sunt alcătuite.
Model: Cuvântul pui este alcătuit din sunetele [p], 

[u] și [i].

v Notează în caiet literele prin care sunt transcrise 
sunetele din cuvintele următoare: albină, goană, fir. 

w Desparte în silabe cuvintele: grădină, dihanie, 
mică, apoi transcrie, pe două coloane, sunetele care:

�� se pot prelungi și se pot accentua;
�� nu se pot prelungi și nu se pot accentua.  

x Transcrie în caiet silabele din cuvintele: prea, 
bondarului, goană, două, apoi formulează observaţii 
despre sunetele [e], [i], [o], [u], referindu-te la următoa-
rele aspecte:

�� vecinătatea cu alte sunete din silabă;
�� posibilitatea de a primi accent;
�� posibilitatea de a fi prelungite.
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III

y Precizează câte sunete transcriu literele din cuvântul 
furnică. 

U Rostește sunetele redate grafic prin litera x în cuvintele 
excursie și examen. 

V Menţionează ce litere se folosesc pentru a transcrie su-
netul [î] din cuvintele când și încă. 

W Notează în caiet următoarele cuvinte care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi: cel, ceas, vecin, ciudat, 
ninge, geam, regină, fulgi, apoi rezolvă cerinţele:

a) Desparte în silabe aceste cuvinte.
b) Selectează, pe două coloane, cuvintele în care grupurile de litere menţionate transcriu un sunet, respec-

tiv două sunete. 

X Se dau următoarele cuvinte care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi: 
cheag, chenar, vechi, chiar, ghepard, veghează, ghiulea, ghindă. 

a) Desparte în silabe aceste cuvinte.
b) Selectează, pe două coloane, cuvintele în care grupurile de litere menţionate transcriu un sunet, respec-

tiv două sunete. 

at Identifică vocalele din cuvântul dealuri. Ce observaţii poţi face cu privire la i final?
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u Menţionează din ce fel de sunete sunt alcătuite următoarele cuvinte: fulg, iarnă, ninsoare, săniuș, viscol, 
zglobiu. 

v Precizează numărul de litere și numărul de sunete din următoarele cuvinte: abecedar, aceasta, cercei, 
cifră, cinci, ciorbă, ghips, ghiocel, marchiz, margine, unchi, vaccin, veche. 

w Găsește, în textul următor, două cuvinte în care același sunet este transcris prin două litere diferite: 
Și fereastra era plină de stele. Ieșiră pe un prag stâncos, poate la o uriașă înălţime, căci erau din toate părţile 

înconjuraţi de stele. 
(Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor)

x Transcrie, din textul următor, trei cuvinte în care numărul de litere diferă de numărul de sunete: 
Sloiurile se împuţinaseră. Se rătăcise de ele în largul oceanului. Unele rămăseseră în urmă. Altele lunecaseră 

înainte grăbite.
Era așa încă mai singur. Oceanul și mai pustiu. 
Fram se întoarse pe cealaltă coastă și se așternu pe alt somn. 

(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

y Alege forma corectă: ceaun/ciaun, ciorbă/ceorbă, chiamă/cheamă, geam/giam, ghiocei/giocei, giantă/
geantă, mingie/minge, ocian/ocean, unghe/unghie.

U Notează pe o linie verticală literele din prenumele tău, apoi creează definiţii amuzante pentru fiecare 
literă.
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u Citește următoarele mesaje, apoi rezolvă cerinţele:

a) Rescrie textele, folosind diacriticele.
b) Alege, din cele două mesaje, patru cuvinte la care ai pus diacritice diferite.
c) Găsește două cuvinte care au sens corect în mesajele date când sunt scrise cu diacritice.
d) Identifică, în mesajul lui Vlad, un cuvânt care ar avea un sens diferit dacă ar fi scris cu diacritice. 

v a) Pune diacritice, astfel încât să obţii cuvinte noi de la cele cuprinse în seria următoare: bat, cant, manie, 
paturi, romana, tara, tac. 

b) Consultă un dicţionar al limbii române, explicând atât sensurile cuvintelor date, cât și sensul cuvintelor 
găsite de tine, cu ajutorul diacriticelor.

9. Semnele diacritice în limba română
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u Construiește enunţuri în care să adaugi diacritice următoarelor forme verbale, astfel încât să indici mo-
mente diferite ale acţiunii, după modelul dat: sari, crea, dansa, marca.

Model: Tu sari coarda acum. El sări coarda ieri.

v Folosește, în enunţuri, următoarele cuvinte: râmă, ramă, râu, rău, văr, vâr, șoc, soc, ţine, tine.

w Consultând un dicţionar al limbii române, alcătuiește o listă de zece cuvinte care își modifică sensul în 
funcţie de folosirea diacriticelor.

x Folosind cunoștinţele dobândite în timpul orelor de limbi moderne și alte surse de documentare (lu-
crări știinţifice, website-uri etc.), realizează următoarele cerinţe:

a) alcătuiește o listă cu semne grafice care au rol în pronunţarea și în stabilirea sensului cuvintelor, din limba 
română și din alte două limbi;

b) notează câte două cuvinte, pentru fiecare dintre semnele grafice incluse în listă.

y Exprimă-ţi opinia, într-un text de 60-100 de cuvinte, despre importanţa folosirii diacriticelor specifice 
limbii române în mediul online.

w Copiază în caiet enunţurile următoare, punând diacritice unde este necesar:
� Inainte de orice, as vrea sa te informez ca nu am apucat sa terminam ce ai vrut.
� Tările care se învecineaza cu Romania la est si la sud sunt: Republica Moldova si Bulgaria.
� Scolile s-au deschis pentru vizitatori.

x Citește următorul mesaj, preluat dintr-o conversaţie online.

Frate, daca ai fi vazut cum facea fetze-fetze 
cand a fost scos la tabla, ai fi murit de ras!

Serios, nu shtia nimic?
Daca-ti spun... 

Crezi că folosirea lui tz, sh pentru a reda sunetele ţ și ș este corectă?
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10. Silaba
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u Desparte în silabe cuvintele din propoziţia: 
Practic, încă eram pe iarbă uscată., precizând nu-
mărul de silabe al fiecăruia dintre ele.

v Identifică, în primul paragraf al textului, si-
labe alcătuite din două cuvinte rostite împreună. 

w Transcrie în caiet cuvintele următoare, apoi 
pune semnul ['] deasupra silabei pronunțate mai 
intens: dimineaţă, iarbă, lume, noapte, sfârșit. 
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Am scris şi-am povestit atât de 
mult despre copilărie, despre bucuria 
pură a jocului – toată copilăria mi-a 
fost o joacă, indiferent ce-am făcut –, 
încât am fost prea orb ca să-mi dau 
seama de-o exagerare.[...]

Sfârşitul schiurilor: juma’ de an 
m-am chinuit să cioplesc nişte doage 
de butoi. Le-am ataşat două curele 
de la nişte sandale mai vechi şi mi-au 
ieşit cele mai tari schiuri din lume. 
Vreo lună m-am bucurat că a venit 
frigul cel straşnic şi l-am adulmecat 
precum indienii, pândind apariţia 

primilor fulgi de zăpadă. Au şi căzut 
vreo câţiva într-o dimineaţă, am şi 
încercat schiurile, dar nu m-am clintit 
niciun centimetru. Practic, încă eram 
pe iarbă uscată. Apoi, într-o noapte, 
când am ieşit din casă, am văzut cum 
ninge cu fulgi atât de mari, încât îi 
puteam prinde cu gura. Mi-am scos 
schiurile de sub pat şi le-am sprijinit 
de-un copac, să fie la îndemână când 
mă trezesc. 

(Florin Lăzărescu, „Game over”, 
în Dilema veche,  3-9 iulie 2014)
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
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u Desparte în silabe următoarele cuvinte: alcool, ceaţă, dicţionar, fiică, jertfă, lacrimă, orchestră, pian,  
punctual, rouă, soartă, șahist. 

v Precizează care este versul cu cel mai mare număr de silabe din textul următor:
E un fulg și-i cel dintâi
Și aduce-n vânt ninsoare, 
Drumuri albe peste văi, 
Râs curat în ochii tăi, 
Sănioare, 
Zurgălăi… 

    (Otilia Cazimir, Ninge!)

w Găsește, în enunţurile următoare, două cuvinte monosilabice și două cuvinte plurisilabice:
Înfiorată, raza călătorește mai departe. Când vrei să rătăcești, ai unde. Așa, raza ajunge deasupra unui târg. 

 (Emil Gârleanu, O rază) 

x Marchează silaba accentuată în cuvintele următoare: aripă, arșiţă, auriu, bolnav, butelie, caracter, chelne-
riţă, debut, dușman, fenomen, furie, indigo, industrie, matur, reporter, sever, trafic, văduvă, veveriţă, zugrav. 

y Alcătuiește enunţuri în care să utilizezi următoarele cuvinte accentuate diferit: acele, companie, haină, 
urmă, veselă.  

U Pune accentul diferit în cuvântul voi pentru a obţine un cuvânt monosilabic și unul plurisilabic. 

V Consultă DOOM2 pentru a afla cum se accentuează cuvintele antic, picnic și ponei. 

W Jocul silabelor. Lucraţi în perechi!

a) Formaţi cuvinte noi schimbând locul silabelor: cazma, leafă, liană, vase, turmă.
Model: caz-ma (ma-caz)
b) Eliminaţi cel puţin o silabă din următoarele cuvinte și notaţi ceea ce obţineţi: armament, cosmic, interesat, 

natură, ruptură, uscătură, visare.
Model: ar-ma-  ment  (arma)

x Pronunţă cuvântul curele din structura Le-am atașat iar 
două curele și identifică silaba rostită mai intens.

y Alcătuiește un enunţ în care pronunţia cuvântului curele 
să se deosebească de cea din text. 

U Formulează observaţii cu privire la sensul cuvântului cu-
rele în cele două contexte.
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u Menţionează în ce scop a fost scris textul dat.

v Cum crezi că s-a documentat persoana care a scris textul? Alege una din-
tre următoarele variante:

a. a căutat informaţii pe internet;
b. a căutat informaţii într-o broșură de prezentare a fabricii;
c. a obţinut informaţii direct, prin vizita la fabrică.

Într-o zi de primăvară din săptămâna „Şcoala altfel”, doamna dirigintă ne-a propus să facem o vizită 
la fabrica de jucării a asociaţiei Lemniko. Am fost fericită, pentru că nu am văzut niciodată cum se 

confecţionează o jucărie.
 Când am ajuns la sediul asociaţiei, ne-a întâm-

pinat o doamnă amabilă. Apoi, am trecut prin mica 
fabrică şi am văzut cum arată lemnul înainte de a fi 
prelucrat, cum este tăiat şi sculptat pentru a deveni o 
jucărie. Am urmărit toate etapele procesului de fabri-
care a jucăriilor din lemn, iar, la finalul vizitei, am 
fost invitaţi într-un cort special amenajat, în curtea 
fabricii, cu măsuţe şi scăunele.

Am primit pensule, vopsele şi câte o jucărie de lemn. 
Eu am primit o locomotivă. Un lucrător din fabrică a 
stat cu noi şi ne-a arătat cum să pictăm jucăriile pri-

mite. Am aşteptat să se usuce vopseaua, apoi ne-am pregătit de plecare. La sfârşit, fiecare dintre noi a primit 
jucăria pictată, pentru a o lua acasă. 

Vizita la fabrica de jucării Lemniko mi-a plăcut foarte mult, mai ales pentru că mi-a oferit prilejul să 
înţeleg cum se produc obiectele pe care noi, copiii, le folosim în fiecare zi.

11. Etapele scrierii: generarea ideilor, 

planificarea, scrierea
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Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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w Precizează:
a) care este aspectul principal prezentat în text;
b) detaliile la care se face referire;
c) cele mai importante momente ale vizitei.

x Formulează observaţii asupra modului în care este redactat textul dat.

y Lucraţi în echipe de câte 4, 5 elevi! Veţi împărţi sarcinile de lucru, pentru a alcătui un plan iniţial al unei 
compuneri cu una dintre temele de mai jos.

� O vizită la un muzeu al jucăriilor;
� O zi de vacanţă;
� La școală, în clasa a V-a;
� În vizită la Legoland.
În cadrul echipei, doi elevi vor identifica posibile surse de documentare pentru tema aleasă, iar ceilalţi vor 

redacta planul iniţial. 

U Echipele vor schimba planurile elaborate și vor face observaţii cu privire la activitatea colegilor.
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u Imaginează-ţi că ești voluntar la o asociaţie care își propune să ajute copiii, prin recondiţionarea unor 
jucării folosite și vânzarea lor în scopuri caritabile. Alcătuiește planul unei compuneri cu tema: O zi din viaţa 
unui voluntar.

v Alcătuiește, la alegere, planul unui text cu una dintre temele:
� Anotimpul preferat;
� O zi din viaţa unui copil;
� Jocurile pe calculator în viaţa unui copil.
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III

u Menţionează în ce scop a fost scris textul dat.

v Notează trei idei principale care se pot desprinde din textul dat.

w Lucraţi în grupe de câte 4, 5 elevi! 

a) Corectaţi textul dat, prin identificarea părţilor acestuia (introducere, cuprins, încheiere).
b) Menţionaţi unde ar trebui să apară alineate, justificându-vă alegerea.

Îmi amintesc cu drag de primii ani din copilărie, de univer-
sul meu imaginar, în care exploram lumea jucându-mă cu o 
păpuşă pe nume Maria. Era prietena mea cea mai bună, mi-o 
închipuiam vie, cu ea purtam discuţii lungi şi făceam vizite altor 
prietene imaginare. Eram nedespărţite. Îmi aduc aminte că, la 
masă, mama punea două farfurii, pentru mine şi pentru Maria. 
Îi confecţionam hăinuţe, după puterile şi priceperea mea. Une-
ori, stricam şi haine bune, ale mele sau ale mamei, dar nu eram 
certată niciodată. Îi povesteam Mariei despre şcoală şi despre 
colegi, despre tot ceea ce reprezenta universul meu familiar.  
O luam în braţe şi exploram împreună curtea şi parcul, bucurân-
du-ne de frumuseţea naturii. Păpuşa mea din copilărie va rămâne 
întotdeauna specială în inima mea. O păstrez şi acum în camera 
mea, chiar dacă nu mă mai joc ca altădată. Îi împărtăşesc, une-
ori, bucuriile şi necazurile mele. Ea mă priveşte cu ochii mari, 
albaştri, şi cu zâmbetul pe buze. Mi se pare că are puterea să 
mă înveselească de fiecare dată când sunt tristă. Ea a fost şi va 
rămâne una dintre cele mai dragi jucării, pentru că i-am dat 
ceva din sufletul meu, de-a lungul anilor. Unele jucării trebuie 
păstrate, pentru că ne ţin amintirile în viaţă.

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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12. Părţile textului: introducere, cuprins, 

încheiere, paragrafe
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u Redactează, în 100-150 de cuvinte, un text pe tema O călătorie de vacanţă. 

v Alcătuiește, în 60-100 de cuvinte, un text despre activităţile pe care le desfășori într-o zi obișnuită.

x Lucraţi în grupe de câte 3 elevi! 
a) Notaţi, pe fișe de lucru, ce ar trebui să conţină introducerea, cuprinsul și încheierea unui text cu tema Cele 

mai frumoase amintiri din copilărie. 
b) Schimbaţi fișele de lucru cu alte grupe, completând sau modificând variantele propuse de ceilalţi  

colegi.

y Redactează prima formă a textului al cărui plan l-ai efectuat în cadrul grupei din care ai făcut parte, 
folosind, pentru introducerea logică a paragrafelor, formule de tipul: „La început…”, „Apoi…”, „În sfârșit…” etc.

U Schimbă caietul cu un coleg și corectează textul, formulând observaţii cu privire la conţinutul aces-
tuia și la forma în care este redactat (recapitulează informaţiile din lecţia despre redactarea unui text, din 
Unitatea I).    
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III

A  Luna strălucea uriaşă şi albă pe cer, iar zăpada 
scânteia. Când Moş Crăciun a plesnit din bici şi a 
părăsit în mare grabă Valea pentru a ajunge în 
lumea de dincolo de ea, sania încăpătoare era plină 
cu saci uriaşi. În timp ce renii goneau înainte, Moş 
Crăciun cel vesel râ dea, fluie ra şi cânta cu bucurie. 
Aceasta era ziua cea mai fericită a anului, ziua în 
care dăruia micuţilor comorile ate li e rului său. 

Avea să fie o noapte plină; ştia bine acest lucru. În 
timp ce fluiera, striga şi plesnea din bici, revedea în 
minte toate oraşele, cătunele şi fermele unde era aşteptat 
şi făcea socoteala că avea destule cadouri să facă fericiţi 
pe toţi copiii. Renii ştiau prea bine ce aştepta de la ei şi 
goneau atât de repede, încât picioarele lor nu păreau să 
atingă pământul acoperit de zăpadă. 

Deodată, se întâmplă un lu cru ciudat: o frânghie 
zbură prin lumina lunii şi laţul mare de la capătul ei 
prinse bra ţele lui Moş Crăciun, strân gân du-se în 
ju rul acestuia. [...]

Mamie Brown, care îşi dorea o păpuşă, a primit 
o tobă, iar o tobă nu e de niciun folos unei fetiţe care 
iubeşte păpuşile. Şi Charlie Smith, căruia îi place să 
hoinărească şi să se joace pe afară, care îşi dorea o 
pereche de cizme de cauciuc noi, a primit o trusă de 
cusut plină de cutiuţe cu ace şi mosoare colorate.  

(Frank Baum, Moş Crăciun a fost răpit)

B  Am aflat că la Muzeul de Istorie a României 
s-a deschis o expoziţie de jucării, din anii ’20 şi până 
în anii ’90, şi că poţi recunoaşte acolo unele jucării 
pe care le-ai avut în copilărie. Copiii din anii ’50, 
’60, ’70 şi ’80 au avut o varietate limitată de jucării. 
Erau unele comune fiecărei generaţii şi chiar şi astăzi 

mai dau naştere unor conversaţii de genul: „Tu ai 
avut avion Tarom?”, „Da, dar tu ai avut maşină 
teleghidată cu fir, dintr-aia verde, americană, 
decapotabilă? Dar autocar ONT?” Spune-mi ce 
jucării ai avut ca să-ţi spun când te-ai născut.

Astăzi, rareori se întâmplă ca jucăriile să semene 
cu ale colegului de bancă. Sunt în număr foarte mare 
şi se bucură de atenţie doar în ziua în care au fost 
primite. Zac apoi uitate prin cutii, pentru a fi redes-
coperite după luni sau chiar ani de zile, pline de praf 
şi eventual cu bateriile scurse, imposibil de folosit, 
drept care sunt aruncate la gunoi asemeni mâncării 
uitate în frigider. Presupun că, în aceste condiţii, 
jucăriile de azi nu vor deveni subiect de conversaţie 
peste ani, pretext de amintire a copilăriei şi a unei 
epoci. Lucrul ăsta se va întâmpla, în schimb, proba-
bil, cu anumite jocuri pe calculator: „Ai avut Need 
for Speed? Dar Warcraft X? Mai ştii când com-
puterul avea un hard sub birou, iar monitorul ocupa 
jumătate din suprafaţa biroului?”

(Andrei Manolescu, Jucării)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 
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u (1p) Pune următoarele cuvinte din textele date 
la forma din dicţionar, apoi ordonează-le al-
fabetic: strălucea, lumea, comune, jucăriile.

v (1p) Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte 
din câmpul lexical al jucăriilor. 

w (1p) Notează:
  a) câte un sinonim potrivit pentru sensul din 

text al fiecăruia dintre cuvintele subliniate;
  b) câte un antonim pentru cuvintele scrise 

îngroșat.

x (1p) Precizează numărul de sunete și numărul de 
litere al fiecăruia dintre cuvintele următoare: 
repede, picioarele, generaţii, atenţie.

y (1p) Menţionează câte silabe are fiecare dintre 
cuvintele următoare: bici, fluiera, redescope-
rite, probabil.

U (1p) Identifică scopul în care a fost scris textul B. 

V (1p) Formulează o idee principală și o idee se-
cundară care se pot desprinde din textul B.

W (1p) Ilustrează două caracteristici ale unui text 
narativ literar, care apar în textul A.

X (1p) Redactează un text de 60-100 de cuvinte, 
în care să prezinţi o vizită în ţara lui Moș  
Crăciun.

 1 punct din oficiu

)�������������

1. Documentează-te pentru a realiza un proiect pe tema Jocuri din viaţa copiilor de altădată și de acum. 

2. Redactează, în 100-120 de cuvinte, un text pe tema dată, inserând imagini adecvate. 

3. Prezintă-le colegilor proiectul tău, valorificând mijloacele audio-video (videoproiector, calculator, lap-
top etc.) pe care le ai la dispoziţie în școală.

Pentru 1-4 
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Pentru 5-6
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Pentru 7-8 
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IV

1. Textul narativ nonliterar

;�����������
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A fost lumea copiilor, sâmbătă seară, în Cetatea 
Oradea. Câteva sute de princhindei s-au strâns pen-
tru a lua parte la un spectacol cu baloane de săpun, 
urmat de un super concert susţinut de Ada Milea. 
Ambele evenimente s-au desfăşurat în cadrul Festi-
valului de Teatru pentru copii Arcadia.

În jurul orei 18, în curtea Cetăţii, cam 300 de 
copii chicoteau, uitându-se fascinaţi la dr. Bubble şi  
Milkshake, care, îmbrăcaţi în costume co lorate, 
împrăştiau baloane uriaşe de săpun în cerul 
proaspăt limpezit de nori. „Uaaaaaaaai”, se bucurau 
în cor copiii de fiecare dată când vedeau „furtuna” 
de balonaşe de săpun, care se pierdea în văzduh.

Chiar dacă moderatoarea îi mai tempera* şi le 
atrăgea atenţia să îl lase pe „scamator” să îşi facă 
numărul, să nu se bulucească*, micuţii radiau*, 
sărind să prindă balonaşele odată lansate. „Cireaşa 
de pe tort” a venit la final, când cei care au dorit au 
fost „îmbrăcaţi” într-un balon uriaş.

În jurul orei 19, distracţia s-a mutat în amfi teatru, 
la un concert Ada Milea, dedicat „copiilor cuminţi”. 
Artista a urcat pe scenă cu chitara în mână şi alături 
de actorii Dorina Chiriac, Radu Bânzaru şi Alex 
Bogdan, oferind un spectacol colorat şi au tentic, care 
i-a făcut pe micuţi să danseze neîntrerupt, iar pe 
părinţi să râdă cu poftă.

Fiecare artist a avut rolul său bine definit, inter-
pretat într-o manieră haioasă. Astfel, piticii au ascul-
tat atenţi povestea lui Apolodor, pinguinul călător, şi 
râdeau în hohote de mimica expresivă a cântăreţilor 
foarte naturali, care imitau inclusiv sunetele naturii. 
Momentele în care Radu Bânzaru „înghiţea” micro-
fonul, de pildă, sau sunetele „monstruoase” scoase de 
acesta au amuzat publicul la maxim.

De altfel, inclusiv artiştii s-au simţit în elemen-
tul lor la Oradea. Foarte veseli şi având o dicţie* 
impecabilă*, mai ales că multe dintre piesele cântate 
erau adevărate maratoane de cuvinte „încurcate”, 
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Unitatea IV
Proiecte de copil
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artiştii şi-au cucerit publicul, inclusiv la a doua parte a spectaco-
lului, numit „pentru copiii obraznici”. Deşi spectacolul, susţinut 
de data aceasta de Ada Milea şi Bobo Burlăcianu, s-a transfor-
mat mai mult în tr-unul pentru oameni mari, copiii au rămas în 
continuare fideli. [...]

Festivalul de teatru pentru copii Arcadia continuă duminică. 
De la ora 11, în Sala Arcadia, copiii cu vârsta de peste 8 ani sunt invitaţi la „Călătorie spre Centrul 
Pământului”, susţinut de Teatrul Gulliver Galaţi, iar de la ora 18, show-ul revine în Cetate, dr. Bubble 
şi Milkshake îi aşteaptă pe copii la o nouă tură de Baloane de Săpun. De la ora 19, tot în Cetate, dar în 
amfitea tru, Compania Teatrul Pe Roţi Arad va prezenta spectacolul „Cufărul Magic”, pentru copii peste  
4 ani, iar de la ora 20, în acelaşi loc, magicienii Eduard şi Bianca vor oferi show-ul „O lume magică”.

(Text adaptat de pe site-ul http://www.ebihoreanul.ro)

Vocabular 

u Caută în dicţionar sensurile cuvântului amfiteatru, apoi alcătuiește enunţuri prin care să le ilustrezi. 

v Menţionează ce sens au în text cuvintele următoare: limpezit (proaspăt limpezit de nori), furtuna (când 
vedeau „furtuna” de balonașe de săpun), îmbrăcaţi (cei care au dorit au fost „îmbrăcaţi” într-un balon uriaș).

Semne de punctuaţie și de ortografie

u Explică rolul semnelor de punctuaţie învăţate, în următoarea secvenţă:
În jurul orei 18, în curtea Cetăţii, cam 300 de copii chicoteau, uitându-se fascinaţi la dr. Bubble și Milkshake, care, 

îmbrăcaţi în costume colorate, împrăștiau baloane uriașe de săpun în cerul proaspăt limpezit de nori.

v Precizează ce rol au ghilimelele în secvenţa: „Uaaaaaaaai”, se bucurau în cor copiii.

Acţiune, participanţi, timp, spaţiu

u Scrie, în caiet, numele festivalului în cadrul căruia au fost organizate activităţile prezentate în textul dat.

v  Completează, în caiet, enunţurile următoare, cu informaţii din textul dat:
� Ora la care încep activităţile dedicate copiilor este ... .
� Concertul dedicat „copiilor cuminţi” începe la ora ... .

w În ce zile a avut loc festivalul menţionat în text?

x Indică activităţile organizate duminică și orele la care sunt programate.

Dicţionar

* a se buluci – a se aduna în număr mare, a se îngrămădi
* a tempera – a potoli, a modera, a domoli (un sentiment, o acțiune, o dorință)
* a radia – 1. a emite, a împrăștia raze de lumină, de căldură, unde sonore sau fascicule de particule 
radial, în toate direcțiile. 2. a avea o înfățișare care reflectă fericire, bucurie etc.; a fi vesel, surâzător, bine 
dispus, jovial
* dicţie – modul de a pronunţa cuvintele, silabele şi sunetele
* impecabil – care este fără cusur, fără reproş, perfect
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IV
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cititorului pentru aspectele prezentate.
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 u Imaginează-ţi că ești unul dintre copiii participanţi la evenimentul prezentat în text. Alcătuiește un 
dialog cu unul dintre artiștii care au susţinut spectacolul de la Cetatea Oradea, folosind formule adecvate de 
iniţiere și de încheiere a situaţiei de comunicare.

v Alcătuiește, în 60-100 de cuvinte, un text narativ nonliterar, în care să prezinţi un eveniment deosebit 
la care ai participat. 

w Caută, pe o hartă rutieră a României, informaţii despre distanţele și variantele de drum care pot fi par-
curse din localitatea ta natală până la un obiectiv turistic de tipul celui menţionat în textul studiat (Cetatea 
Oradea, Cetatea Râșnov etc.) și alcătuiește o schemă a traseului pe care îl alegi. Notează informaţii despre 
obiectivele turistice pe care le-ai putea vizita urmând traseul respectiv.

������
�������������	��

y Transcrie structuri din text care fac referire la spaţii reale.

U Prezintă succesiunea acţiunilor din textul dat, folosind structuri de tipul: La început/Mai întâi ... . Apoi ..., 
La finalul concertului pentru copii din prima zi a festivalului, ... .

V Notează, pe două coloane, structuri din textul dat prin care se transmit informaţii despre desfășurarea 
festivalului și structuri care prezintă acţiunile copiilor și ale actorilor participanţi la festival, după modelul dat.

Model:

Informaţii despre 

desfășurarea festivalului

Acţiuni ale copiilor 

și ale actorilor

În jurul orei 18, în curtea Cetăţii... ...cam 300 de copii chicoteau, uitându-se fascinaţi...

W Cum se numesc actorii care au susţinut spectacolul din cadrul festivalului?

X Ilustrează două acţiuni făcute de actorii participanţi la festival pentru a-i amuza pe copii.

at Identifică participanţii la activităţile prezentate în textul dat, grupându-i după diferite criterii (de exem-
plu: vârstă, rolul în desfășurarea acţiunilor etc.).

ak Lucraţi în grupe de câte 3, 4 elevi! Comparaţi textul studiat în această unitate de învăţare, Lumea 
copiilor, în Cetatea Oradea: Show cu baloane uriașe de săpun și concert Ada Milea, cu textul studiat în unitatea 
anterioară, Sufletul soldaţilor de plumb. Formulaţi observaţii cu privire la: caracterul real/imaginar al întâmplă-
rilor, asemănările și deosebirile dintre participanţii la acţiunile prezentate. 
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2. Verbul. Flexiunea verbului în raport  

cu numărul, persoana și timpul
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Ursul alb ridică ochii...
„A, da! parcă spunea privirea lui. Aveţi dreptate! Sunt Fram şi trebuie să vă înveselesc!...”
Cu labele făcu un semn de neputinţă în lături. Duse dreapta în frunte, apoi la inimă, din nou la frunte şi 

din nou la inimă. Acolo era ceva stricat, care nu mai mergea...
Adineauri, când a ridicat perdeaua de catifea vişinie, încă tot mai credea că totul are să fie ca înainte. 

Mulţimea, copiii, aplauzele i-au dat această amăgire.
Acum din nou a uitat tot.
Nu ştie ce caută aici. Ce vrea lumea aceasta de la el?
— E bolnav, bunicule! rosti fetiţa cu milă. E bolnav... De ce nu-l lasă în pace dacă e bolnav? Uitase că şi 

ea tropăise, că şi ea bătuse din palme şi că strigase într-un glas cu ceilalţi: „Vrem Fram! Vrem Fram!”
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
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u Selectează verbele din următoarea serie: spu-

nea, să înveselesc, privirea, dreptate, era, trebuie, e, făcu, 
au dat, amăgire. 

v Precizează care dintre verbele identificate ara-
tă acțiunea, starea sau existența. 

w Indică persoana și numărul verbelor din urmă-
toarea secvenţă: A, da! parcă spunea privirea lui. Aveţi 
dreptate! Sunt Fram...
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IV x Modifică enunţul următor, înlocuind cuvântul subliniat 
cu formele indicate între paranteze, după modelul dat: El (eu, 
tu, noi, voi, ei) a uitat tot.

Model: Eu am uitat tot. 

y Copiază în caiet seria următoare, apoi subliniază, cu o 
linie, verbele la timpul prezent și cu două linii, verbele la timpul 
trecut: făcu, a ridicat, aveţi, credea, vrem, uitase.

U Transformă replicile fetiței din dialogul cu bunicul, păs-
trând persoana, dar punând verbele la timpul viitor, apoi la tim-
pul trecut. Ce observații poți face cu privire la forma verbelor?

V Pune verbele următoare la forma din dicţionar: a ridicat, 
credea, au dat, caută, rosti, tropăise. 

W Identifică, pentru verbele conjugate mai jos:
� sunetele comune formei din dicţionar și formelor de la di-

ferite persoane, numărul singular și numărul plural; 
� sunetele sau grupurile de sunete care arată modificarea for-

mei verbului, în funcţie de persoana și numărul la care este pus:
 a crede (forma din dicţionar) – eu cred, tu crezi, el crede, noi 

credem, voi credeți, ei cred;
 a căuta (forma din dicționar) – eu caut, tu cauți, el caută, noi 

căutăm, voi căutați, ei caută.

X Alege două verbe din text și propune câte o formă ter-
minată în -ți și -m. La ce persoană se află aceste verbe?

at Menționează prin ce se deosebesc formele verbului  
a spune din următoarele enunțuri:

� Fratele meu spune adevărul. 
� Fratele meu nu spune adevărul.
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u Selectează, în coloane diferite, verbele la timpul trecut, prezent, viitor, din următoarea serie: vom citi,  
a spus, vei spune, câștigase, aduci, organizau, vom crea, micșoră, vom întreba.

v Notează, în caiet, pentru următoarele verbe, formele pentru timpul prezent, persoana I, a II-a și a III-a, 
numărul singular și numărul plural: a dansa, a urmări, a crede.

w Alcătuiește enunţuri în care să folosești verbul a însufleţi la persoana I și a II-a, numărul singular, timpul viitor.

x Completează, în caiet, enunţurile următoare cu formele verbelor indicate între paranteze: 
Toţi copiii ... (a iubi, prezent) joaca. Cei mai mulţi ... (a ieși, trecut) afară, cu prietenii, dar, azi ... (a exista, pre-

zent) numeroși copii care ... (a prefera, prezent) jocurile pe calculator. 

y Scrie forma negativă a verbelor din următorul text: 
Speranța se pregătea de plecare. 
Se împlinise jumătate anul de când aștepta la Marsilia, bătută de soarele sudului. Hamalii cărau în magazie 

încărcătura debarcată de pe Bristol: lăzi, butoaie, baloturi, legături de sape, lopeți, târnăcoape și fel de fel de ciururi 
și site ciudate, în timp ce echipajul făcea ultimele pregătiri pe punte. 

 (Radu Tudoran, Toate pânzele sus!)

U Lucraţi în perechi! Alcătuiţi dialoguri de 5, 6 replici, despre sentimentele trăite în timpul vizionării unui 
film, în care să integraţi verbele a simţi, a crede, a presupune.
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3. Modurile verbului

.
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Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Marea este şi pentru cei mici, nu numai pentru părinţi 
şi bunici. Şi la urma urmei, ei nici nu ştiu să se joace ca 
voi pe plajă, în nisip, în fel şi chip, făcând palate în care, 
pe furiş, intră scoicile prin acoperiş. Părinţii toată ziua ar 
vrea să vă culce. Să vă spun un secret: ei au venit numai 
ca să vă încurce. Aşa le merge gura: „Ce faci?”, „Unde te 
duci?”, „Stai aici!” Mai rău ca la bunicii care s-au făcut 
mici. Dar acum aţi venit cu mine şi eu, ştiţi, nu fac scandal. 

(Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă?)

u Transcrie enunţurile următoare, selectând varianta 
corectă de răspuns:

a. Verbele intră, au venit, nu știu arată acţiuni reale/ac-
ţiuni posibile.

b. Verbul din secvenţa: Stai aici! arată o acţiune dorită 
sau care depinde de o condiţie/o poruncă, un îndemn.

c. În secvenţa: Părinţii... ar vrea..., verbul arată o ac ţiune 
dorită sau care depinde de o condiţie/o acţiune reală, si-
gură.

d. Verbele să se joace, să culce, să spun, să încurce arată 
acţiuni care se pot realiza, posibile/acţiuni reale, sigure.

v Rezolvă următoarele cerinţe:
a) Rescrie următoarele enunțuri, trecând verbele subli-

niate la persoana I și a II-a, numărul singular și plural: 
� Copiii adoră să petreacă vacanța la mare. 
� Ei preferă a înota, simțind pe deplin bucuria vacanței. 
� Copiii au de străbătut valurile până la geamandură.
b) Ce observații poți face în legătură cu forma verbelor 

din enunțurile rescrise de tine? Ce rol au aceste verbe în 
propozițiile din care fac parte?
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IV c) Ce observi cu privire la forma celorlalte ver-
be din enunțurile rescrise de tine (a înota, simțind, 
de străbătut), în raport cu enunțurile inițiale? 

w Care dintre următoarele structuri au sens și 
constituie comunicări? 

�� Copiii înoată în apele învolburate ale mării.
�� Noi am înota numai în ape liniștite.
�� Copiii înotând în apa mării.
�� Înotați numai până la geamandură!
�� Să înotați numai până la geamandură!
�� Copiii a înota toată ziua. 
�� Copiii de înotat în valurile mării.

x Precizează cum consideră vorbitorul 
acțiunea redată prin verbul a veni: 

�� Noi venim din excursie.
�� Veniți cu noi!
�� Vreau ca Radu să vină la petrecere. 
�� Ei ar veni pe jos dacă ar avea mai mult timp 

la dispoziție.

y Citește enunţurile următoare și selectează 
răspunsul corect la întrebările formulate:

Îmi place a desena în timpul liber. Voi desena 
mult în vacanţă.

A crea jocuri este plăcerea lui. Va crea povești 
pentru copii.

� Ce arată verbele colorate? 
a. forma din dicţionar a verbului, numele ac-

ţiunii; 
b. o poruncă, un îndemn; 
c. o acţiune reală, sigură.
� Ce fel de acţiuni arată verbele subliniate,  

însoţite de cuvintele voi, va? 
a. forma din dicţionar a verbului; 
b. o acţiune reală, sigură; 
c. o acţiune dorită sau care depinde de o con-

diţie.

U Notează forma din dicționar a primelor trei 
verbe din textul dat. 

V Completează, în caiet, spațiile libere cu for-
mele verbelor notate între paranteze, terminate 
în -t sau -s:

�� A ... câteva ore frumoase cu prietenii, la 
film. (a petrece)

�� Ai ... o vacanţă reușită? (a avea)
�� Ați ... fotografii din excursie? (a aduce)
�� A ... cu gura până la urechi. (a râde)
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W Completează, în caiet, spațiile libere cu forme verbale create după modelul dat.
Model: A cumpărat un aparat de fotografiat. (a fotografia)
�� Are câteva probleme ..., apoi e liber. (a rezolva)
�� Are o carte ..., pentru relaxare. (a colora)

 u Identifică verbele la modul indicativ din fragmentele următoare:

a) Astăzi, la 7 dimineaţa, cel mai frumos ră-
sărit pe care l-am văzut în București, pe podul 
Basarab. Fundal: stoluri de porumbei, macara-
le, supermarketuri cu firme luminoase, clădiri în 
paragină, blocuri de locuințe, Gara de Nord, cu 
liniile de tren ca niște tentacule lungite sub pod. 
Orașul ăsta încă mai are un strop de magie în el. 
Dacă vrei s-o vezi. 

„Instinctul” ar fi trebuit să-mi spună: „Repe-
de, fă o fotografie și posteaz-o pe Facebook”. Nu 
am făcut-o. Îmi place ca unele imagini să le păs-
trez doar în minte sau, uneori, să le (des)scriu. În 
aceeași zi, la Festivalul Internaţional de Literatu-
ră București, Vlad Zografi spunea că realitatea  
curge asemeni unei melodii – „mă interesează 
muzica pentru că nu este nimic încremenit acolo. Mă sperie fotografiile, sunt mincinoase în esența lor. Pierdem din 
vedere respirația amplă a vieții cu toate clipurile astea din viețile noastre.” Căci ele nu redau adevărul, realitatea 
așa cum e ea, spune el. Eu, însă, nu pot fi de acord. Fotojurnaliștii știu să redea lumea așa cum este ea. Iar realitatea 
mea e plină de fotografii. În mintea mea rulează mai mereu câte un film sau doar o imagine care mă bântuie o zi 
întreagă.

(Cristina Ștefan, „Fără fotografii, doar cuvinte”,  
în Dilema veche, 19 decembrie 2016)

b) Cum vom ajunge la palatul tatălui tău, să te las jos de vei voi să rămâi măcar un ceas.
(Tinereţe fără bătrâneţe și viaţă fără de moarte,  

basm popular cules de Petre Ispirescu)

v Formulează enunţuri în care să utilizezi urmtătoarele verbe, la modurile cerute: 
 � a pune, a auzi – indicativ; 
 � a cere, a prinde – participiu; 
 � a mânca, a lăsa – imperativ.

w Alcătuiește patru enunţuri despre disciplina de studiu pe care o preferi, în care să apară verbe la modul 
indicativ.
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Dacă te-ai întrebat adesea cine are grijă ca Timpul să curgă exact așa cum trebuie și să nu se oprească 
niciodată, trebuie să-l cunoști neapărat pe Vrăjitorul Timpului.

Este foarte-foarte bătrân, atât de bătrân încât nimeni nu-i știe vârsta.
Barba îi curge în valuri din vârful turnului unde locuiește, până jos, pe pământ.
Vrăjitorul are grijă să întoarcă în fiecare Zi limbile ceasului uriaș din vârful turnului. Nu a greșit nici 

măcar o singură dată și Timpul a trecut întotdeauna la fel.
Nici mai repede, nici mai încet.

(Adina Rosetti, Cristiana Radu, Domnișoara Poimâine și joaca de-a Timpul)

u Transcrie toate verbele la modul indicativ din text care arată o acţiune desfășurată în momentul vorbirii.

v Notează persoana și numărul verbelor identificate. 

4. Timpurile modului indicativ 
Timpul prezent
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 w Completează, în caiet, enunţurile următoare 
cu formele cerute ale verbelor dintre paranteze:

� Elevii noștri ... (a lucra, indicativ, prezent) pentru 
o asociaţie de voluntari.

� El ... (a agrea, modul indicativ, timp prezent) ide-
ea de a pleca în tabără cu alţi colegi.

� Noi ... (a crea, modul indicativ, timpul prezent) 
mesaje pentru zilele de naștere ale prietenilor.

� Voi ... (a crea, modul indicativ, timpul prezent) 
modele de rochii pentru ocazii festive.

Ce observi în legătură cu forma verbelor folosite 
de tine?
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u Alcătuiește enunţuri în care să apară verbele următoare la modul indicativ, timpul prezent, persoana I, 
a II-a și a III-a, numărul singular și plural: a striga, a vedea, a ascunde, a privi, a coborî.

v Formulează enunţuri în care să apară toate formele pentru modul indicativ, timpul prezent, ale verbului  
a recrea.

w Precizează forma corectă a următoarelor verbe la modul indicativ, timpul prezent:
 � amân/amâi;  � aranjază/aranjează;  � așază/așează;  � ascut/ascuţ; 
 � copiez/copii;  � cred/crez;  � înghit/înghiţ;  � îngrașă/îngrașe;
 � prăjesc/prăjăsc;  � scriţi/scrieţi;  � ţiu/ţin;  � vin/viu.
 

x Indică forma corectă a verbelor la modul indicativ, timpul prezent, din enunţurile următoare:
� Eu decern/decernez medaliile la finalul competiţiei.
� Eu continuu/continui rezolvarea exerciţiului.
� El absolvă/absolvește liceul anul acesta.
� Ele miros/miroase florile primite.
� Îmi acord/acordez chitara, înainte de concurs.
� Mașina degajă/degajează foarte puţine emisii poluante.
� Mama îmi ordonă/ordonează cărţile în ordine alfabetică.

y Analizează verbele la modul indicativ, timpul prezent, din textul următor, după modelul dat:
Zările de farmec pline
Strălucesc în luminiș;
Zboară mierlele-n tufiș
Și din codri noaptea vine
   Pe furiș.

 (George Coșbuc, Noapte de vară)

Model: strălucesc = verb, modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul plural.

U Alcătuiește un text de 60-100 de cuvinte, în care să prezinţi activităţile din timpul tău liber. Folosește 
patru verbe la modul indicativ, timpul prezent, pe care le vei sublinia.
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u Identifică verbele din textul dat care arată o ac-
ţiune trecută, exprimând ideea de durată.

v Notează ce arată ultimul verb din text, în raport 
cu celelalte verbe identificate.
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5. Timpurile modului indicativ 
Timpurile trecutului. Timpul imperfect
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Pe când Pământul era tânăr, cerul avea o mie de stele importante și o mulţime de stele mici-mici, câte fire 
de iarbă erau în lume.

Stelele nu prea aveau multe de făcut: ziua dormeau duse, pentru că noaptea erau treze, formând o trenă 
uriașă în jurul Lunii, mama lor.

Era o trenă de lumini mari și mici, după mărimea stelelor, scăpărând și peste așezările omenești, și peste 
șesurile largi și peste piscurile pierdute-n norii albaștri și peste apa mărilor...

Luna își iubea nespus copilele. Le răsfăţa în fel și chip. [...]
Și iată că-ntr-o seară, pe când Luna-și netezea cu gesturi tacticoase trena, pe când, tot tacticoase, stele-

le-și beau laptele din ceștile înalte, de cleștar, Marea se-mbufnă.
(Silvia Kerim, Cândva, demult, stelele beau lapte...)
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w Completează, în caiet, enunţurile ur-
mătoare cu formele cerute ale verbelor dintre  
paranteze:

� Noi ... (a lucra, indicativ, imperfect) la pro-
iect, când aţi venit voi.

� El ... (a agrea, modul indicativ, timp imper-
fect) ideea de a participa la un spectacol.

� Voi ... (a crea, modul indicativ, timpul im-
perfect) decorul pentru serbarea de Crăciun, 
când a venit doamna dirigintă.

Ce observi în legătură cu forma verbelor fo-
losite de tine?

x Indică forma corectă/formele corecte  
a/ale verbelor la modul indicativ, timpul imper-
fect din enunţurile următoare:

� Vroiam/Voiam/Vream să ajung mai devre-
me acasă, de aceea am mers pe drumul mai 
scurt.

� Voi voiaţi/vreaţi/vroiaţi să nu ne deranjaţi și 
aţi rămas la hotel.

u Identifică, în textul Sufletul soldaţilor de plumb, de G. M. Zamfirescu, studiat într-o unitate anterioară, 
forma de imperfect a verbului a vrea. 

v Alcătuiește enunţuri în care să apară verbele următoare la modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, 
a II-a și a III-a, numărul singular și plural: a rezolva, a asculta, a trece, a reveni.

w Precizează forma corectă a următoarelor verbe la modul indicativ, timpul imperfect: 
  � scriam/scriiam;     � știa/știia; 
  � întârziam/întârziiam;     � recream/recreeam.

x Transcrie textul care urmează, punând verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul imperfect, 
la persoana și numărul indicate:

Toporași violeţi ... (a răzbate, persoana a III-a, numărul plural) prin frunzele moarte, piţigoi și cintezoi ...  
(a cânta, persoana a III-a, numărul plural) între muguri de mesteceni. Siretul ... (a veni, persoana a III-a, numărul 
singular) învolburat, mare și tulbure și ... (a trece, persoana a III-a, numărul singular) c-un fel de supărare parcă 
prin dumbravă. 

(Mihail Sadoveanu, Un om năcăjit)

y Analizează verbele la modul indicativ, timpul imperfect, după modelul dat:
Călătorea cu trenul spre ţară și această tăcere plină de lumină îndulcea vocile oamenilor, însufleţea stâlpii de 

telegraf, dădea copacilor singuratici o tristeţe dulce.
Stătea ore întregi nemișcat, urmărind norii de primăvară care alunecau pe cer. 

(Marin Preda, Îndrăzneala)
Model: îndulcea = verb, modul indicativ, timpul imperfect, persoana a III-a, numărul singular.

U Alcătuiește un text de 60-100 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare din timpul unei vacanţe. Folo-
sește, pentru crearea cadrului, verbe la timpul imperfect, pe care le vei sublinia.
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u Identifică verbele din textul dat care arată o acţiune trecută, terminată înainte de momentul vorbirii.

v Transcrie verbele la timpul imperfect din textul dat, apoi compară-le cu acelea identificate la exerciţiul 1.

w Identifică verbele la perfect compus din textul următor. Ce observaţii poţi face cu privire la forma aces-
tora?

Auzit-ați de-un oltean,
De-un oltean, de-un craiovean
Ce nu-i pasă de sultan?
Auzit-ați de-un viteaz
Care veșnic șade treaz
Cât e țara la necaz?

       (Cântecul lui Mihai Viteazul)

6. Timpurile modului indicativ 
Timpurile trecutului. Timpul perfect compus
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Când am ajuns pe Insula Wight, cei doi buni pri-
eteni care mă invitaseră acolo mi-au spus, pe un ton 
conspirativ, că m-am înscris într-un cerc extrem de 
restrâns: acela al românilor care au pus vreodată pi-
ciorul pe cea mai mare insulă britanică, nu mai lungă 
însă de 27 de mile. [...]

Până să vizitez insula despre care știam doar că 
este locul de baștină al regizorului Anthony Minghella, 
am aterizat pe Stansted pentru o oprire de două zile 
la Londra. Era prima călătorie în care planificasem 
totul pe internet, dar, la faţa locului, lucrurile nu au 
mers la fel de lin. Rezervarea făcută de mine la hotel 
dispăruse, camere libere nu erau, așa că, sub un soare 
complet nelondonez, mi-am rostogolit trolerul pe un 

drum aflat, culmea, în lucru, spre cel mai apropiat hotel pe care l-aș fi putut găsi. [...] 
Am citit atent tabelul de plecări-sosiri și m-am apropiat de fiecare ghișeu în parte, dar n-am văzut specificat 

Ryde nicăieri. Cât am așteptat s-au anunţat însă curse spre Franţa, Spania și alte destinaţii ceva mai îndepăr-
tate. Am decis să cer lămuriri unui domn care semăna cu Hercule Poirot și care stătea la biroul de informaţii.

(Anda Docea, „Insula în formă de diamant”, în Dilema veche, nr. 340, 19-25 iunie 2014)
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u Alcătuiește enunţuri în care să apară următoarele verbe, la modul indicativ, timpul perfect compus:  
a scrie, a fugi, a pleca, a juca, a bate.

v Completează, în caiet, spaţiile punctate cu formele corespunzătoare ale verbului a avea:
� Nu v-... mai văzut niciodată.
� ... venit, spun ei. Ne-... chemat și, ca întotdeauna, v-... ascultat.

(Constantin Chiriţă, Cireșarii)

w Construiește enunţuri în care să apară câte două forme inverse de perfect compus ale verbelor: 
a proteja, a afișa, a încuraja, a necăji.

x Formulează enunţuri cu ortogramele: ai/a-i; aţi/a-ţi; ia/i-a; iau/i-au.

y Identifică verbele la modul indicativ, timpul imperfect și tim-
pul perfect compus, din textul următor:

Anul trecut, într-o zi de aprilie urâtă și rece, m-am pomenit în curtea 
mea, podită cu cărămidă roșie, cu o pată neagră, lunguiaţă, nelucioa-
să. Apropiindu-mă ușor de ea, am priceput că „pata” neagră era vie și 
că mieuna stins. Era o pată întunecoasă, sub formă de pisic aruncat în 
curte, mai mult mort decât viu. Adică mort de foame și de frig. I-am dat 
imediat de mâncare. A înfulecat tot ce i-am oferit, de parcă n-ar fi cu-
noscut niciodată bucuria de a fi hrănit.

(Silvia Kerim, Motă – motanul șpriţat)

U Creează o naraţiune de 60-70 de cuvinte, care să înceapă în felul următor:
Era o zi frumoasă de vară. Mă pregăteam să mă întâlnesc cu doi prieteni....
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u Notează în caiet verbele scrise îngroșat în 
textul dat, aflate la timpul trecut, precizând care 
dintre ele se referă la:

a) cadrul de desfășurare a întâmplării;
b) acţiunile desfășurate în acest cadru.

v Transcrie enunţurile următoare, apoi ac-
centuează câte o silabă din fiecare formă verbală 
subliniată, astfel încât acestea să exprime acţiuni 
care au loc în momentul indicat între paranteze:

� Mama îl sărută pe copil înainte de culcare. 
(prezent)

� Mama îl sărută pe copil înainte de plecare.  
(trecut)

7. Timpurile modului indicativ 
Timpurile trecutului. Timpul perfect simplu
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Valea cu migdali era largă – sus, în muchea malului, era un zid de sălcii, dincolo de el o vie îngropată 
și, mai departe, câmpia cu grâu – și Luna, scuturându-și voalul, făcu să se întindă o lumină neînchipuită, 
caldă și primitoare, și-i făcu semn lui Bănică să vină lângă ea. El o privi și i se păru că ea n-are trup, că e 
făcută numai din raze. 

— Aici, vorbi ea, în migdalii și în smochinii ăștia sunt închise bucuriile primăverii. Ești primul om care 
vede cum le dau drumul să umple câmpiile și munţii.

Și, zicând, se apropie de-un migdal, îl sărută și trunchiul se desfăcu și din el, ca dintr-o lădiţă vrăjită, 
ieșiră o puzderie de fluturi: albi, roșii, galbeni, care se răspândiră în lumină, tulburând-o cu aripile ca-ntr-un 
vis. Și fiecare migdal arunca în înălţimi multicolore roţi de fluturi.

 (Fănuș Neagu, Covorul violet)
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w Completează, în caiet, enunţurile următoare cu 
formele cerute ale verbelor dintre paranteze:

� Noi ... (a lucra, indicativ, perfect simplu) în grădină, 
când aţi venit să ne ajutaţi.

� El ... (a agrea, modul indicativ, timp perfect simplu) 
propunerea lor.

� Voi ... (a crea, modul indicativ, timpul perfect simplu) 
ce vi s-a cerut.

Ce observi în legătură cu forma verbelor folosite de 
tine?

x Completează, în caiet, enunţurile următoare cu 
formele cerute ale verbelor dintre paranteze:

� Eu ... (a veni, indicativ, perfect simplu) acasă înaintea 
mamei.

� El ... (a citi, indicativ, perfect simplu) corect enunţul.

� � 0
��

��
���������
���
�

���
�������>�!-
���  ��!�� ��!���� ��������'�� ��!����
� 
��� ��!����
��
!
�
�� '
������ 
 ����
��&�
��
�� ��� ��� �������
-e-��� ��!

��
� 
��������!���
�� �� ���
�,� ���
ai� ���
a��� ���
�� ���
a��!� 

���
a����� ���
a��-
������
�,���
ai� crea��� cre�� crea��!� crea����� 

crea��.

� � 0
��

��
���������
�����
������������
����-
���1����!�����������������!������
� 
�����!��������
�
�i��#���
���������111������!���������������
��
��
�������������i���������4������%�������4��������

u Alcătuiește enunţuri în care să apară următoarele verbe, la modul indicativ, timpul perfect simplu, per-
soana I și a III-a, numărul singular: a privi, a izbuti, a înnoi, a lovi, a fugări. 

v Pune verbele din textul următor, de la perfectul simplu la perfect compus și invers:
Când ajunse curcanul în dreptul cucoșului, se înroti, își roși mărgelele și își dădu capul pe spate; iar cucoșul scoa-

se pieptul și mai în afară, se înălţă în picioare și forfecă aripile de câteva ori în pământ: își dădeau bineţe. Cucoșul 
s-a dus, curcanul se feri parcă să nu calce cărăbușul când îl ajunse, și acesta, bietul, răsuflă: „Bine c-am avut noroc!” 

(Emil Gârleanu, Sărăcuţul)

w Indică forma corectă a următoarelor verbe la modul indicativ, timpul perfect simplu: 
� Eu descoperi/descoperii forma corectă a verbului.
� El auzi/auzii ce s-a întâmplat.
� Eu construii/construi un puzzle complicat.

x Analizează verbele la modul indicativ, timpul perfect simplu, după modelul dat:
Fram înconjură de câteva ori cușca. Mormăi. Privi la ușă. Apoi trase încet zăvorul.

 (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

Model: înconjură = verb, modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana a III-a, numărul singular.

y Construiește un dialog de 6-10 replici, în care să folosești patru verbe la timpul perfect simplu, pe care 
le vei sublinia.
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u Precizează când se desfășoară acţiu-
nea verbului mâncase, din textul dat, în ra-
port cu momentul vorbirii.

v Formulează observaţii cu privire la 
momentul în care se desfășoară acţiunea 
verbului mâncase în raport cu acţiunea ex-
primată de verbele la perfect compus din 
text. 

w Completează, în caiet, enunţurile ur-
mătoare cu formele cerute ale verbelor dintre 
paranteze:

� Noi ... (a lucra, indicativ, mai-mult-ca-
perfect) câteva exerciţii când a sunat de  
ieșire.

8. Timpurile modului indicativ 
Timpurile trecutului. Timpul mai-mult-ca-perfect
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

În odaie liniște. Liniște și-un miros! Pe poliţa din dreapta, pe o farfurie, stă uitată o bucată de cașcaval. 
Mirosul de brânză proaspătă a străbătut până la cel mai îngust colţișor al casei. Și din gaura lui, din gaura 
de după sobă, șoricelul nu-și mai găsește locul. Parcă-l trage cineva de mustaţă afară. Să iasă, să nu iasă! 
Mai bine să se astâmpere. Să se astâmpere, ușor de zis; dar cașcavalul? Vezi, asta-i asta: cașcavalul. Să-nchi-
dă ochii. I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? Și brânza-i proaspătă. Mai mâncase așa bunătate 
acum vreun an. Dar parcă nu-l momise* într-atâta ca aceasta de acuma. Să încerce.

(Emil Gârleanu, Când stăpânul nu-i acasă)
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Dicţionar

* momise – ispitise
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u Alcătuiește enunţuri în care să apară următoarele verbe, la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect: 
a zice, a adormi, a sădi, a cânta, a vedea. 

v Pune verbele subliniate în textul următor la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, păstrând per-
soana și numărul:

Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantalonași scurţi cu bretele, iar prichinduţelor le plăcea 
să se îmbrace cu rochiţe din materiale pestriţe, viu colorate. Prichindeii nu se prea omorau cu pieptănatul, de aceea 
se tundeau cât mai scurt, în schimb prichinduţele aveau un păr lung până aproape de talie. Se străduiau să-și facă 
tot felul de pieptănături dichisite, își împleteau părul în cozi lungi, prinzând în ele panglici și fundiţe.

(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi)

w Selectează forma corectă a următoarelor verbe la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect:
� Eu descoperisei/descoperisem ce s-a întâmplat.
� El povesti/povestise ce mult i-a plăcut în vacanţă.
� Tu organizasei/organizaseși un concurs pe teme literare.

x Analizează verbele la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, după modelul dat:

În orice caz, mașinile dispăruseră în direcţia în care se afla școala. Aici nu mai încăpea nicio îndoială. Se putea 
ca vinovat de incendiu să fi fost tocmai administratorul, domnul Knöllinger, cel care-și avea locuinţa la subsolul 
școlii. Cine știe cum adormise și ăsta, cu vreo ţigară aprinsă în mână. Ţigara trebuie să fi căzut și să se fi strecurat 
printre pernele canapelei pe care era întins administratorul, iar canapeaua trebuie să fi început să ardă... Sau, cine 
știe, poate se apucase vreun șobolan să roadă unul dintre cablurile electrice, se făcuse un scurtcircuit și mai departe 
explodase instalaţia de încălzire a clădirii...

(Michael Ende, Lungul drum către Santa Cruz)

Model: dispăruseră = verb, modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a, numărul plural.

y Copiază în caiet rebusul următor și completează căsuţele, pentru a găsi cuvântul din coloana colorată.
1. Modul verbului din enunţul: Mama adusese cadourile pentru copii.
2. Forma din dicţionar a verbului din propoziţia:  

Copiii iubesc distracţia.
3. Verbul din propoziţia: Magicianul ascundea șorice-

lul în joben., la modul indicativ, timpul prezent, păstrând 
persoana și numărul.

4. Sinonim pentru verbul din propoziţia: Stăpânul 
mustra pisica.

5. Verbul a trece, la modul indicativ, timp imperfect, 
persoana a III-a, numărul singular.

6. Verbul a mânca, la modul indicativ, timpul mai-
mult-ca-perfect, persoana a III-a, numărul plural.

1

2

3

4

5

6

������
�������������	��

� El ... (a agrea, modul indicativ, mai-mult-ca-perfect) această idee de petrecere a timpului liber.
� Voi ... (a crea, modul indicativ, mai-mult-ca-perfect) deja începutul compunerii când a intrat profesorul.
Ce observi în legătură cu forma verbelor folosite de tine?
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u Identifică verbele din textul de mai sus care arată o acţiune terminată după momentul vorbirii.

v Completează, în caiet, enunţurile următoare cu formele potrivite ale verbelor dintre paranteze, astfel 
încât să exprimi acţiuni care se desfășoară după momentul vorbirii și sunt terminate înaintea altei acţiuni vii-
toare:

� Când ei vor sosi, noi ... (a pregăti) deja cina.
� Dacă veţi ajunge la ora programată, ei ... (a avea) timp să pregătească surpriza.

9. Timpurile modului indicativ 
Timpurile viitorului. Viitor I și viitor II
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Festivalul Plăcintelor, aflat la prima ediţie, își propune să fie un eveniment de promovare a diferitelor 
feluri de plăcinte din toate zonele ţării. „Plăcinteala” are loc în perioada 23-25 septembrie a.c., în Parcul 
I.O.R. (Biserica Maramureșeană).

Se vor pregăti multe feluri de plăcinte (plăcinte moldovenești – bucovinene, plăcinte poale-n brâu, plă-
cinte codrenești (Apuseni), plăcinte întinse de Turnu, plăcinte muntenești (Argeș), plăcinte tătărești (Dobro-
gea), plăcinte sârbești (Banat), plăcinte domnești (Muntenia), plăcinte învârtite și altele).

Compoziţia plăcintelor este diversă: carne, brânză, mărar, smântână, dovleac, mac, varză, cartofi, șuncă, 
cașcaval, magiun de prune, dulceaţă de trandafiri. Toate plăcintele vor fi pregătite din ingrediente sută la 
sută naturale, după reţete vechi, tradiţionale. [...]

Se vor înfășura sarmale muntenești, se vor coace gogoși tradiţionale, toate după reţete ţărănești de demult. 
Nu vor lipsi preparatele din pește la grătar asezonate cu vinuri nobile din zona Vrancei și zona Hușiului. 

(Text preluat de pe site-ul http://www.mediafax.ro)
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u Identifică, în textul următor, verbele la timpul viitor I din limba vorbită:

O să fiu mai harnică, mai directă, mai modestă și mai puțin concentrată pe mine însămi. O să încerc să mă rup 
un pic de rutina zilnică și o să citesc mai mult. O să-mi fac rezerve mari de răbdare, un coș de răbdare, un geaman-
tan de răbdare, un cufăr din care să scot hălci de răbdare și să le trântesc pe masă: poftim. O să am răbdare cu cei 
din jurul meu și cu mine. 

(Selma Iusuf, „În  2017”, în Dilema veche,  
nr. 675, 5-11 ianuarie 2017)

v Alcătuiește enunţuri în care să apară toate formele de viitor I ale următoarelor verbe: a primi, a împodobi.

w Construiește enunţuri în care să apară ortogramele: va/v-a; voi/v-oi.

x Analizează verbele la modul indicativ, timpul viitor, din textele care urmează:
�  Peste câmpiile viitoare,
 vor străluci curcubeie mai mândre.
 În strălucitoare ogoare
 pluguri de-argint au să cânte.
 (Magda Isanos, Peste câmpiile viitoare)

�  Vom visa un vis ferice,
 Îngâna-ne-vor c-un cânt
 Singuratece izvoare,
 Blânda batere de vânt.
   (Mihai Eminescu, Dorinţa)

y Lucraţi în perechi! Discutaţi despre planurile voastre pentru sfârșitul de săptămână. Folosiţi verbe la 
modul indicativ, timpul viitor.

������
�������������	��



98

IV
10. Modul imperativ
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Ce presupune un timp de calitate în familie?
Ca părinte, ascultă cu interes ce are de spus copilul!
Permite-i, când se poate, să preia controlul – să se simtă puternic, să faci măcar în joacă exact ceea ce 

spune el!
Oprește-te și lasă-l să spună ce îi trebuie!
Creează ritualuri de timp special cu el – un loc în care să mergeţi împreună, un gest special când vă în-

tâlniţi, un mod special de a merge împreună la culcare – de citit, de drăgălit, de cuibărit. Un joc anume al 
vostru când el merge cu bicicleta și tu îl însoţești. Sau pur și simplu uitaţi-vă împreună la stele!

(Ramona Oros, Cum petreci timp de calitate cu copilul tău, text preluat de pe site-ul   
http://www.itsybitsy.ro)

u Identifică verbele prin care sunt exprimate îndemnuri în textul dat.

v Notează persoana și numărul verbelor identificate.

w Transformă enunţurile următoare, astfel încât verbele să exprime îndemnuri:
� Tu înveţi repede.  ... repede! � Voi învăţaţi ușor.   ... ușor!
� Tu ieși din casă.  ... din casă! � Tu duci cărţile.  ... cărţile! 
� Tu vii la noi.  ... la noi! � Tu intri în clasă.  ... în clasă!

x Indică verbele prin care se exprimă o interdicţie în enunţurile următoare, precizând persoana și numă-
rul acestora:

� Nu traversa strada pe aici!    � Nu depășiţi linia marcată!
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u Selectează formele corecte ale verbelor la modul imperativ din enunţurile următoare:
 � Fi/Fii cuminte!     � Fi-ţi/fiţi cuminţi!
 � Nu fi/fii impertinent!    � Nu fiţi/fi-ţi triști!

v Completează, în caiet, spaţiile libere cu modul imperativ, aspectul afirmativ, al verbelor indicate între 
paranteze:

� Sunteţi liberi, ... (a merge) la joacă!
� ... (a spune, persoana a II-a, numărul singular) ce știi!

w Alcătuiește enunţuri în care să apară următoarele forme: alegeţi!/alege-ţi!; repetă!/repetă-ţi!

x Construiește enunţuri în care să integrezi următoarele verbe la modul imperativ, aspect negativ, la per-
soana a II-a, numărul plural: a scrie, a tăcea.

y Identifică verbele la modul imperativ din textul următor:
Reţetă de macaroane cu brânză

Ingrediente: 400 g de macaroane Hutton, 500 g de brânză dulce de 
vacă, 300 g de smântână, 5 ouă, 10 linguri rase de zahăr brun, 3 linguri 
de zahăr tos alb, 150 ml de lapte, esenţă de rom, 150 g de stafide, 2 pli-
culeţe de zahăr vanilat, coaja rasă de la o lămâie, unt pentru uns tava, 
un praf de sare

Mod de preparare
Pune stafidele într-un bol și stropește-le cu esenţă de rom. Într-o oală, 

pune apa, adaugă un praf de sare și las-o până dă în clocot. Când înce-
pe să fiarbă, adaugă macaroanele și lasă la fiert circa 8 min., după care 
pune pastele la scurs într-o strecurătoare.

Separă albușurile de gălbenușuri. Într-un vas, pune, pe rând, brânza 
de vacă, smântâna, gălbenușurile, zahărul brun, laptele, zahărul vani-
lat, coaja de lămâie și stafidele. Amestecă pentru o bună omogenizare, 
apoi adaugă macaroanele. 

Unge un vas cu unt și toarnă amestecul de macaroane cu brânză, smântână și ou. Mixează albușurile cu zahărul 
tos circa 7-8 min., apoi răstoarnă-l deasupra macaroanelor. Dă la cuptor pentru circa 15 min. la 180 grade.

Poftă bună!

U Lucraţi în grupe de câte 4, 5 elevi! Organizaţi un concurs al bucătarilor! Fiecare echipă va prezenta 
modul de preparare a unei reţete pentru desert. Câștigătoare este echipa care folosește cele mai multe verbe 
la modul imperativ. 
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u Copiază în caiet tabelul, apoi completează că-
suţele din dreapta cu formele din dicţionar ale verbe-
lor din enunţurile următoare, după model:

a. Am interpretat o piesă de teatru 
la serbarea școlii.

a interpreta

b. Am mult timp liber vara. a avea

c. A cerut o amânare a termenului 
de predare a proiectului.

d. Are mult de lucru la construirea 
strategiei de joc.

e. Vom merge împreună cu părinţii 
în vacanţă.

f. Vom fi terminat cartea când veţi 
ajunge la noi.

g. Voi fi acasă duminică.

h. Ai ajuns la munte?

i. Ai multe cărţi interesante.

j. Vreau o carte nouă.

k. Are, în fiecare mână, câte două  
buchete de flori.

v Notează enunţurile din tabel în care verbul  
a avea are sens de sine stătător, indicând câte un sino-
nim pentru fiecare situaţie.

w Identifică enunţul în care verbul a fi are sensul 
„a se afla”.

x Selectează situaţiile în care formele am, ai, a, 
vom, fi însoţesc alte forme verbale. 

y Compară enunţurile a. și b. În care dintre ele 
forma verbală am are sens deplin, de sine stătător? 

U Transformă enunţul Am interpretat o piesă de 
teatru la serbarea școlii., punând verbul la timpul pre-
zent, apoi la timpul viitor. Ce observi?

V La ce timp sunt verbele din enunţurile notate 
cu e., f., g.?

W Ce sens are verbul a dansa în enunţurile urmă-
toare? Precizează la ce mod este acest verb în fiecare 
situaţie.

� Băiatul învăţase a dansa la Palatul Copiilor. 
� Fata dansa graţios.
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u Transcrie, în două coloane, verbele predicative și verbele auxiliare din textul următor:
EVRICA!!! Sărbătorim știința!
Luna aceasta aniversăm 3 ani în care zi de zi am testat Știința jocului și jocurile științei! Cum putem face asta mai 

potrivit decât prin EXPERIMENTE?
Toate grupurile școlare sau de grădiniţă care ne vor vizita în lunile februarie și martie vor beneficia de un atelier 

inclus în preţul vizitei.
Pentru grădiniţe, veţi putea opta între: ROBOTUL ECHILIBRIST și CHIMIE DISTRACTIVĂ.
Pentru școlari, puteţi alege între: ENERGIA DIN JUCĂRII și MOARA DE VÂNT.

(Text preluat de pe site-ul http://www.oraselulcunoasterii.ro/evrica- 
sarbatorim-stiinta-in-oraselul-cunoasterii/)

v Indică valoarea (verb predicativ, verb auxiliar) pe care o au verbele a fi, a vrea, a avea în enunţurile  
următoare:

��Are o casă îngrijită. � Am adus fructe.
��Am avut o carte în format electronic. � Blocul are două etaje.
��Ai doi lei pentru o ciocolată caldă? � Am o oră liberă.
�� Vreau două prăjituri. � Voi da cadouri prietenilor.
�� Voi fi citit și cartea aceasta. � Ești acasă în seara aceasta?

w Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul verbului a fi în fiecare dintre enunţurile următoare:
��De când sunt eu, nu am auzit o asemenea poveste. � Cine e acolo?
�� Reprezentaţia piesei era într-o seară de iunie. � Cât sunt biletele la concertul acestei trupe?
�� Bunica prietenei mele este din Timișoara. � Ședinţa de dans este 50 de minute.

x Construiește câte două enunţuri în care verbele a fi, a avea și a vrea să fie predicative și auxiliare.

y Alcătuiește un dialog cu un prieten imaginar, în care să folosești verbele a prinde, a pune la modul indi-
cativ, timpul perfect compus și la modul indicativ, timpul viitor. Subliniază verbele auxiliare.
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u Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Ziua mondială a salutului, marcată la 21 noiembrie, este un îndemn la comunicare, un instrument pen-
tru menținerea liniștii și a păcii în lume. Salutul este o formă elementară de acțiune interumană, un pas 
important spre realizarea înțelegerii între oamenii de rase, de naționalități sau de religii diferite.

Inițiată în anul 1973 de frații Brian și Michael McCormack din Omaha, statul Nebraska, SUA, a fost 
susținută de personalități publice, lideri religioși, laureați ai Premiului 
Nobel pentru Pace și de 180 de țări.

Ziua mondială a salutului a fost sărbătorită pentru prima dată în 
contextul conflictului, din octombrie 1973, dintre Egipt și Israel, ea 
constituind o formă de protest nonviolent la adresa războiului.

Forma de salut este influențată, peste tot în lume, de varietatea de 
culturi, salutul având diferite semnificații. De exemplu, dacă japo-
nezii se înclină, iar britanicii spun doar „bună ziua” și își dau mâna, 
în Tibet, este foarte politicos să scoți limba atunci când întâlnești pe 
cineva pentru prima dată. Francezii, în schimb, pe lângă strânsul 
mâinii, se sărută pe ambii obraji, atât la sosire, cât și la plecare. În 
Botswana, oamenii își ating palmele ușor, dar nu le strâng, în timp ce în 
Cambodgia, se lipesc palmele, ținându-le apropiate de piept. Cu cât pal-
mele se ridică mai sus, cu atât respectul arătat este mai mare. În nordul  
Mozambicului, oamenii bat de trei ori din palme înainte de a rosti cuvântul pentru salut. În Australia, la prima 
întâlnire nu e politicos să îmbrățișezi sau să săruți și nici să vorbești despre chestiuni personale. [...]

Etnologii spun că în lume sunt vorbite peste 6 500 de limbi, astfel că oamenii se salută cu: „Konnichi 
wa” (japoneză), „Jambo” (swahili), „Ni hao” (chineză), „Bonjour” (franceză), „Ciao” (italiană), „Ahoj” 
(cehă), „Hej” (daneză), „Șalom” (ebraică), „Saluton” (esperanto), „Hallo” (germană), „Olá” (portugheză),  
„Zdrastvuitie” (rusă), „Al Salaam a alaykum” (arabă), „Merhaba” (turcă). Totuși, cel mai popular cuvânt 
de salut este „Hello”, care este și formula universală de salut la telefon.

În România, forma de salut diferă în funcție de zona geografică. În timp ce bucureștenii se salută cu „Bună!”, 
ardelenii își spun „Servus!”, iar în Cluj, Sibiu, Banat, se folosește „Ciau!” sau „Ceau!”. Adolescenții mai folosesc 
și formulele de salut: „Salve!”, „Salutare!”, „Salut!”, „Noroc!”, „Pa!”, „Te sărut!” sau „Hi”, „Hello”. [...]

Indiferent de zona de pe mapamond unde sunt utilizate toate aceste forme de salut, ele contribuie la ame-
liorarea relațiilor interumane și aduc un plus de culoare vieții. De Ziua mondială a salutului, sunt organiza-
te numeroase demonstrații la nivel mondial, pentru a sublinia importanța comunicării în menținerea păcii.

(Text preluat de pe site-ul https://www.agerpres.ro;  
Documentare – Cerasela Bădiță, Daniela Dumitrescu, editor: Andreea Onogea)

a) Precizează care este data Zilei mondiale a salutului.
b) Prezintă împrejurările în care s-a hotărât să fie celebrată Ziua mondială a salutului.
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c) Identifică, în textul dat, două informaţii referitoare la convenţiile 
respectate de cei care se salută, în diferite ţări.

d) Scrie, în caiet, un cuvânt care este considerat o formulă universală 
de salut la telefon.

e) Formulează un enunţ despre împrejurările în care ţi-ar putea folosi 
informaţiile din textul dat.

Lucraţi în grupe! Creați situații de comunicare în care să includeți for-
mele de salut la care se face referire în text și prezentați-le în fața clasei.

v Precizează scopul anunţului următor:
AUTO VÂNZĂRI

Volvo, 940 GL, fabricat in 1994, 200 000 km, 

stare de funcţionare, 1 500 euro

w Lucraţi în perechi! Priviţi cu atenţie afișul reprodus în dreapta (de 
pe site-ul www.teatrultandarica.ro), apoi discutaţi despre legătura dintre 
imagine, text și modul în care este transmis mesajul.

x Unde aţi putea întâlni texte și imagini de tipul celor prezentate în 
această lecţie?
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u Crezi că este util/necesar să cunoști obiceiurile 
altor popoare în privinţa unor convenţii sociale (cum 
este salutul) respectate de toată lumea? Formulează 
un răspuns în 60-100 de cuvinte. 

v Alcătuiește textul unui anunţ despre un ani-
mal de companie pe care vrei să-l oferi spre adopţie.

w Redactează un anunţ de mică publicitate pen-
tru închirierea unui spaţiu.

x Citește cu atenţie textul care urmează, apoi re-
zolvă cerinţele:

Cu o istorie ce datează încă din perioada neoliticului, 
întărită de artefactele din epocile bronzului și fierului din 
preajma capitalei Brașov, judeţul Brașov este unul dintre 
pionii importanți de pe harta turistică a României, cu 
câteva destinații favorite pentru vacanțele de iarnă ale 
românilor. Situat în partea centrală a țării, imediat după 
traversarea Carpaților Meridionali dinspre sud, județul 
Brașov este rampa de lansare pentru vizitarea Transilva-
niei, oferind o multitudine de atracții naturale, culturale 

și posibilități nenumărate de divertisment. De la isto-
ria și vestigiile orașului Brașov, la pârtiile din Predeal și  
Poiana Brașov, traversând localitățile istorice, fortifica-
te, Hărman și Prejmer, peste munții Bucegi, Postăvarul, 
Piatra Craiului și de-a lungul Oltului, județul Brașov este 
pe cât de diversificat, pe atât de interesant și valoros. [...]

Niciun alt loc din România nu este la fel de aproa-
pe de multe dintre atracțiile ce definesc zona transilva-
nă, dar și de stațiunile de pe Valea Prahovei sau Valea  
Buzăului. Edificii religioase precum Biserica Neagră sau 
Biserica Sfântul Nicolae fac deliciul amatorilor de cultu-
ră, zidurile de pe Tâmpa intrigă iubitorii istoriei, iar Piața 
Sfatului sau Piața Unirii adună zeci de mii de turiști în 
fiecare an, cu terase umbrite și priveliștea construcțiilor 
tradiționale, medievale.

(Ghidul turistic al judeţului Brașov, text preluat de 
pe site-ul http://www.globi.ro/judetul-brasov)

a) Precizează în ce scop a fost scris textul.
b) Notează două informaţii pe care le consideri uti-

le pentru programarea unei vacanțe la Brașov.
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A  Din dorinţa de a pătrunde în zone lipsite de ac-
ces la cultură, de a le oferi şi celor mai defavorizaţi 
posibilitatea de a înţelege și asimila valorile gene-
ral umane și de a avea acces la marea dramaturgie 

clasică și universală, Teatrul de Animaţie Ţăndărică 
şi-a propus implementarea proiectului cultural  
„Teatrul pentru toţi” prin achiziţionarea unui teatru-
cort (structura mobilă „Teatrul Itinerant Ţăndărică”) 
şi dezvoltarea și reinventarea noţiunii de teatru iti-
nerant cu o stagiune aproape permanentă (4 luni pe 
an). Stagiunea de Vară „Teatru, Stradă și Copil” este 
dedicată publicului de cartier care nu vine la tea-
tru, copiilor care își petrec vacanțele pe stradă sau 
în parcuri, adolescenților care nu „coboară în oraș”, 
care nu consumă teatru, film, spectacole de dans și 
adulților care nu se apropie niciodată de vreun pro-
dus cultural de orice fel.

(Ce este Teatrul Itinerant Ţăndărică?,  
text şi imagine preluate de pe site-ul  

http://www.teatrultandarica.ro/ 
teatrul-itinerant-tandarica/)

B  Exact la ora unu fără un sfert, pe catedra am-
fiteatrului de ştiinţe naturale, după experienţe lungi 
şi neizbutite, a izbucnit în sfârşit, cu mare greutate 
şi ca răsplată a aşteptării încordate, o minunată 
fâşie de culoarea smaraldului în flacăra albă a 
lămpii Bunsen, dovedind astfel că substanţa despre 
care profesorul spusese că are însuşirea să coloreze 
flacăra în verde o colora într-adevăr aşa. Dar chiar 
în clipa aceea măreaţă, din curtea vecină izbucniră 
acordurile unei flaşnete, ceea ce făcu să se spulbere 
pe dată întreaga solemnitate a momentului. În acea 
zi caldă de martie, ferestrele fuseseră deschise larg şi 
muzica zbură uşor în sala de curs, pe aripile vântu-
lui jucăuş de primăvară. Era un cântec popular ve-
sel, căruia flaşneta îi dăduse un ritm atât de militar, 
atât de vienez, încât băieţii, auzind taram-tam-tam-ul 
lui, fură cât pe-aci să zâmbească, ba unii chiar se 
înveseliră. 

(Ferenc Mólnar, Băieţii din strada Pál)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 



105

u (1p) Identifică, în textul A, două verbe predicati-
ve la modul infinitiv.

v (1p) Transcrie, din textul B, o secvenţă în care 
apare un verb la modul indicativ, timpul im-
perfect. 

w (1p) Analizează verbele subliniate în cele două 
texte.

x (1p) Notează forma pentru modul imperativ, 
afirmativ și negativ, persoana a II-a, numă-
rul singular, a verbului din secvenţa: care nu 
consumă teatru, film, spectacole de dans. 

y (1p) Indică modul infinitiv și modul participiu 
pentru fiecare dintre verbele scrise îngroșat.

U (1p) Pune verbul din secvenţa următoare la mo-
dul indicativ, timpul viitor, păstrând persoa-
na și numărul: unii chiar se înveseliră. 

V (1p) Menţionează o categorie de public căreia 
i se adresează campania iniţiată de Teatrul 
Ţăndărică.

W (1p) Ilustrează două caracteristici ale unui text 
narativ nonliterar, care apar în textul A.

X (1p) Redactează un text de 60-100 de cuvinte, 
în care să prezinţi două acţiuni pe care le-ai 
face pentru a contribui la promovarea școlii 
la care ești elev.

 1 punct din oficiu

)�������������

1. Documentează-te pentru a realiza, la alegere, unul dintre următoarele proiecte:
� Modalităţi de implicare în viaţa comunităţii din care fac parte;
� Petrecerea timpului liber. 

2. În funcţie de tema proiectului ales, vei rezolva una dintre următoarele cerinţe:
a) redactează un text de 60-100 de cuvinte despre evenimente/întâmplări din cadrul comunităţii în care 

trăiești (școală, localitate etc.);
b) prezintă, în 60-100 de cuvinte, ce modalităţi de petrecere a timpului liber preferi.

3. Alcătuiește un afiș pentru o campanie de promovare a unor activităţi dedicate copiilor. 

4. Prezintă-le, oral, colegilor proiectul tău.

Pentru 1-4 
��������������
��


Pentru 5-6
��������������
��


Pentru 7-8 
��������������
��


Pentru 9 
��������������
��


"�����$���B�����
la evaluare �!"������ #!$������ %!&������ '(������
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V

1. Naraţiunea în text și imagini
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u Lucraţi în perechi! Puneţi în ordine următoarele imagini, astfel încât să obţineţi o succesiune logică a 
momentelor prezentate. Notaţi în caiete texte adecvate pentru casetele libere. 

Unitatea V
����
�
��
��	��
��
�
• /�-����	����	�����K*�������������L
• 0�*���������
• >�������
• ?����	������������
• @�	������
• /�-�����-�������

A B

C D
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v Citește benzile desenate care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
a) Când se desfășoară evenimentele? Cum este așezată caseta care cuprinde indici de timp?
b) Cine se oferă să păzească mărul?
c) Identifică replica celui mai mare dintre fiii împăratului. Unde este așezată bula de dialog?
d) Precizează ce face Prâslea pentru a nu adormi în timp ce păzește pomul cu mere de aur.
e) Lucraţi în grupe de câte 3, 4 elevi! Continuaţi benzile desenate, creând desene și replici adecvate. 

�1!��������
���
���������
�
?�������������"�'
��
��
�"
��
�1����
���-��
�
�
,�0�
�����+����
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A fost odată un împărat puternic în 
a cărui grădină bogată, ca nicăieri 

alta, creștea un măr cu poame 
de aur. Dar niciodată nu putuse 
împăratul să guste merele pentru 

că, tocmai când erau să se 
coacă, venea un hoț noaptea 
și le fura. Paznici din toată 
împărăția, ostașii cei mai 
aleși n-au putut prinde pe 

hoț. Fiul cel mare al îm-
păratului se înfățișă și el 

tatălui său:

Tată, n-am putut 
gusta niciodată din pomul 

care este mândria palatului; 
dă-mi voie să păzesc și eu mărul 

acum, când a dat în copt.

Fiul împăratului se puse la pândă 
noaptea, ziua odihnindu-se, dar într-o 
dimineață se întoarse trist la tatăl 
său: Am privegheat până la miezul 
nopții, dar somnul m-a cuprins, iar 
când m-am deșteptat, merele  
dispăruseră.

Împăratul mai așteptă un an ca să se facă și voia 
fiului mijlociu, care ținea să pândească și el hoții, 
dar păți ca și fratele său mai mare. Când împăratul 
își puse în gând să taie mărul, Prâslea, fiul cel mic, 
veni cu rugăminte către tată-său: 
— Tată, mai rabdă un an să încerc și eu norocul.
— Fiu nesocotit, frații tăi voinici și încercați n-au 
izbăvit și vei reuși tu?!
— Nu mă încumet a prinde pe hoț,  
ci a face și eu o încercare.

Într-una din nopți, deși o piroteală 
moleșitoare îi dă târcoale, din pricina 
loviturilor rămase priveghind și în zori auzi 
un fâșâit prin grădină, apoi văzu că cineva 
se apropie de pom și se aplecă pe ramurile 
sale. Trase o săgeată, două și la a treia se 
auzi un geamăt și apoi tăcere...

Când merele începură a se pârgui, Prâslea își 
luă cărți de citit, arcul și tolba cu săgeți, două 
țepușe pe care le bătu în pământ, încât să-i vină 
una dinainte și cealaltă în spate ca să se lovească 
cu barba sau cu ceafa dacă va adormi.
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V w Observă benzile desenate preluate din revista 
Garfield și compară-le cu acelea preluate din Almanahul 
copiilor. 

a) Cum se construiește și se transmite mesajul?
b) De ce crezi că în revista Garfield nu apar replici ale 

personajelor?

x Formulează observaţii despre dimensiunea ur-
mătoarelor benzi desenate și despre modul în care este 
transmis mesajul. Cum se creează legătura dintre sec-
venţele prezentate?

y  În continuare, sunt prezentate benzi desenate 
din revista Ben 10. Rezolvă cerinţele: 

a) Cum se creează cadrul întâmplărilor?
b) Care este legătura dintre replicile personajelor și 

imagini?
c) Ce elemente dau continuitate ilustraţiilor?
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UNDEVA ÎN EXOSFERĂ, UN  
METEORIT MISTERIOS SE  

ÎNDREAPTĂ SPRE PĂMÂNT...

ÎNTRE TIMP, UNDEVA PE PĂMÂNT, 
O RULOTĂ SE ÎNDREAPTĂ SPRE 

LINIŞTE, RELAXARE ŞI...
VĂD 

CEVA CARE 
SEAMĂNĂ CU 

LITERA P.

BEN, 
PLICTISEALA 
NU SE VEDE! BA DA, 

SE VEDE, GWEN. 
UITE... AAAAAH!

DRAGĂ GARFIELD, CUM POŢI 
SĂ STAI PE GARDUL ACELA FĂRĂ 

SĂ CAZI?

SIMPLU

GATA, COPII, 
AM AJUNS!

CE 
PLICTISEALĂ!

CRED CĂ 
AI VRUT SĂ CÂNŢI 

CEVA !
HA, HA, HA!

NU CHIAR... 
AM VRUT SĂ RÂD 

DE TINE. 
HA, HA, HA! 

PREĂTIŢI-VĂ  
PENTRU CEA MAI  

FRUMOASĂ VACANŢĂ 
DIN VIAŢA VOASTRĂ!

LUCRURILE NU SUNT  
MEREU CEEA CE PAR
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U Privește cu atenţie imaginile reproduse alăturat, din benzi desenate 
japoneze (manga), apoi rezolvă cerinţele:

a) prezintă, oral, o asemănare și o deosebire între imaginile din Ben 10 
și cele din benzile desenate japoneze;

b) formulează observaţii în privinţa modului în care sunt desenate chi-
purile personajelor în benzile desenate japoneze;

c) înlocuiește textul în limba japoneză, astfel încât să creezi o succesiu-
ne de momente, pornind de la imaginile reproduse.

V Lucraţi în grupe de câte  

4, 5 elevi! Formulaţi observaţii în 
legătură cu toate benzile desena-
te din această lecţie, urmărind:

� cum se construiște mesajul 
transmis;

� existenţa unui fir narativ;
� rolul ilustraţiilor.
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u Asumă-ţi identitatea unui erou de benzi desenate. Notează câteva acţiuni la care urmează să participi, 
apoi prezintă-le, sub forma unor benzi desenate.

v Caută informaţii despre benzi desenate românești, apoi alcătuiește o clasificare a acestora, după diferi-
te criterii (anul în care au fost create, tema prezentată etc.).

w Alege una dintre poveștile care îţi plac. Desenează șase ilustraţii 
care să redea conţinutul acesteia, folosind și bule de dialog.

x Alcătuiește o istorie a familiei tale, în benzi desenate.
y Imaginează-ţi că ai un prieten în Japonia și schimbaţi impresii 

despre manga. Redactează, în 30-50 de cuvinte, textul unui mesaj pe 
care i-l trimiţi, în care să sugerezi ceea ce simţi, folosind imaginile alătu-
rate sau altele, create de tine.

U Având în vedere informaţiile prezentate în această unitate de în-
văţare și experienţa ta de viaţă, alcătuiește o compunere de 80-150 de 
cuvinte, despre importanţa benzilor desenate pentru copiii de oriunde.
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V
2. Substantivul. Prepoziţia
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Nu era orice furtună. În sudul Bărăganului se înregistra un vânt puternic și neobișnuit. Câțiva oameni 
de știință susțineau că ar fi vorba de Vardaris, care bătea la fel de puternic în aceeași perioadă a anului, dar 
alții îi contraziceau pe motiv că vântul nu părăsise niciodată albia râului Vardar, pe când acesta, fără nicio 
explicație, se avântase dincolo de munți, străbătuse în galop Serbia și Bulgaria, trecuse și Dunărea și acum 
făcea ravagii în târgurile din sudul țării. În plus, Vardarisul era un vânt rece, pe când acesta aducea cu el 
topirea zăpezii și sfârșitul iernii. 

Promoroacă simțea că se întâmplă ceva ieșit din comun, ceva care trezise 
dintr-odată viața în el. O emoție puternică îi cuprinse tot corpul, nu știa ce 
să facă și unde să meargă, cel mai bine spre gară, exact, să se suie în tren, să 
meargă acolo să vadă vântul care putea să ia pe sus oameni și case întregi, să 
răstoarne și iarna dacă voia. [...]

(Augustin Cupșa, Furtună într-un singur cuvânt)

u Identifică în text substantive care denumesc 
ființe, lucruri și fenomene ale naturii.

v Cu ce fel de literă inițială sunt scrise substanti-
vele din text care denumesc fiiinţe, lucruri, fenomene 
ale naturii?

w Transcrie substantivele din titlul textului dat. 

x  Indică felul literei iniţiale cu care este scris pri-
mul substantiv din titlu.

y Completează, în caiet, următoarele enunțuri 
cu substantive preluate din text:

�� Numele unui râu menționat în text este... .
�� Vântul Vardaris străbate țările ... .
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
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U Ce fel de literă iniţială apare la substantivele care denumesc râul și 
vântul menţionate în text?

V Notează substantive care denumesc locuitori ai țărilor: România, 
Bulgaria, Serbia, Ungaria, Italia, Spania, Franța, Austria, Danemarca. 

W Menționează câte obiecte denumesc următoarele substantive:  
ziare, chioșc, gară, străzi. 

X Schimbă forma substantivelor următoare, pentru a indica un singur 
obiect: târguri, zăpezi, mese, stele.

at Respectând modelul dat, schimbă forma substantivelor următoa-
re pentru a indica mai multe obiecte: casă, gară, drum, perdea, furtună, 
râu, iarnă, zăpadă. Ce observi în legătură cu forma acestor substantive? 

Model: casă – case

ak a) Copiază în caiet enunţurile următoare, completând spaţiile 
punctate cu substantive din următoarea serie: învăţătoare, pui, nume.

� Clasa mea a avut o ... cu experienţă.
� Cele două clase a patra din această școală au ... diferite.
� Băieţelul a adus acasă un ... de pisică.
� Mama i-a dăruit copilului doi ... de labrador.
� Fetiţa aceea se numește Lăcrămioara. Ea are un ... de floare. 
� Eu am două ... de familie.
b) La ce număr apar, în fiecare enunţ, substantivele date? Ce observi 

în privinţa formei acestora?

al Numără obiectele și persoanele din următoarele imagini: 

   un copil, doi ...;                ..., ...;        ..., ... .

am Cuvintele scrise în chenare s-au amestecat în alte enunţuri. Scrie 
în caiet enunţurile corecte. 

� Vântul suflă de  putere.
� Se apropie sfârșitul din  iarnă. 
� Ziarele vândute pe  chioșcuri anunțau furtuni pentru următoarele zile. 
� Revistele erau împrăștiate la  masă. 
� Amintirea cu  vacanță i-a luminat chipul. 

an Transcrie propozițiile și completează spațiile libere folosind cuvin-
te de legătură din seria alăturată: 

� Îi plac plimbările ... bicicleta.
� Maria și-a cumpărat o rochie ... mătase.
� Cărțile ... raft sunt vechi. 
� Drumul ... gara orașului a fost lung.
� Copiii mergeau ... ulița satului.
� Cei doi s-au oprit ... clădirea școlii.
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V

u Transcrie, într-o coloană, cinci substantive comune și, în alta, toate substantivele proprii din textul următor: 
Prima referinţă istorică [...] sub numele de București datează din Evul Mediu, în 1459.
Se spune însă că, pe de altă parte, București a fost întemeiat câteva secole mai devreme de o figură controversa-

tă și mai curând legendară, un anumit Bucur (de unde derivă și numele orașului). Ceea ce este cert este că zona în 
prezent ocupată de Bucureşti a fost locuită încă din Antichitate. 

(Text preluat de pe site-ul http://www.tourism-bucharest.com/ro/ 
scurt-istoric-al-orasului-bucuresti.html)

v Precizează numărul și genul substantivelor comune din textul următor: 
Uliţa avea și un felinar, pripășit printre rarii ei copaci. În fiecare seară, un moșnegel ghebos venea șchiopătând 

până la felinar; îi vorbea ceva la ureche, ocrotindu-și vorbele cu mâinile, și felinarul îi răspundea cu o lumină care 
dăinuia toată noaptea. 

(Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei) 

w Elimină cuvântul care nu se potrivește în seriile următoare: 
a) părinţi, izvor, vulturi, dealuri, nopţi, cascade;   b) păpuși, băiețel, culoare, zgomot, braț, ceas. 

x Consultă DOOM2, apoi rezolvă cerinţele: 
a) Alege forma corectă a substantivelor la numărul singular: tango/tangou, fier/fer, prooroc/proroc, pusnic/

pustnic, mănușă/mânușă, sfeșnic/sfeștnic.
b) Notează formele corecte de plural ale substantivelor următoare și încercuiește desinențele: hotel, infarct, 

mănușă, mătură, monedă, diagnostic, amfiteatru, tribunal, amurg, spital, acoperiș, tavă, toiag, călimară. 
c) Scrie cele două forme de plural aflate în variație liberă, admise de normele limbii române actuale pentru 

substantivul slogan. 

y Formulează enunțuri în care să utilizezi substantivul vapor, la plural, cu sensuri diferite.

U Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi următoarele cuvinte cu valoare de substantiv: mare, poartă, sare, 
cască. 

V Formează substantive care să reprezinte nume de locuitori de la următoarele substantive proprii: 
Botoșani, Suceava, Cluj, Arad, Iași, Mangalia, Paris, New York, America. 

W Rescrie enunțurile următoare, corectând greșelile:
 � Vom da test Luni, din ultimele cinci lecții.   � Este binecunoscut faptul că Românii sunt ospitalieri. 

X Alege prepoziția potrivită:
� Băiatul se urcă în/lângă mașină repede.   � Copiii se bazează pe/în sfaturile părinților. 
� Cu/La ora zece va începe ședința de lucru.  � Noi suntem capabili de/despre orice sacrificiu.

at Redactează un text de 40-60 de cuvinte, despre sportul tău preferat, în care să utilizezi două substantive 
precedate de prepoziţii compuse. 

ak Lucrați în grupe de 4, 5 elevi!

Fiecare grupă va avea sarcini diferite de lucru: 
Grupa I găsește substantive denumind țări din Europa; 
Grupa a II-a găsește substantive denumind orașe din România; 
Grupa a III-a găsește substantive denumind râuri din întreaga lume; 
Grupa a IV-a găsește substantive denumind munți din întreaga lume; 
Grupa a V-a găsește substantive denumind capitale din întreaga lume. 
Câștigă grupa care în 10 minute reușește să noteze cele mai multe substantive. 
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3. Articolul hotărât. Articolul nehotărât
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 Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele: 

Era o dimineaţă obişnuită de toamnă târzie. N-am 
deschis bine ochii, că s-a şi făcut ora şapte, ora la care 
tata venea la mine în cameră, mă lua în braţe şi mă 
ducea aşa, pe sus, până în bucătărie. Asta se întâmpla 
numai în zilele de şcoală. Nu duminica, nu în vacanţe 
(pe atunci se mergea la şcoală şi sâmbăta). Ca să-mi 
facă trezirea uşoară, ca să-mi facă suportabil primul 
gând al dimineţii – acela că la opt fix începeau orele. 
O să ziceţi că eram o răsfăţată şi nu greşiţi prea mult. 
Îmi plăcea la nebunie să mă poarte în braţe din patul 
moale până în bucătăria încălzită de soba neagră de 
tuci şi eu să ţin ochii închişi, încercând să ghicesc unde 
am ajuns. Pe pragul camerei mele? Nu, nici vorbă, 
când am deschis ochii, ajunsesem – surpriză! – în 
dreptul ferestrei. Tata se abătuse de la traseul obişnuit, ca să văd prima zăpadă din an. Ningea cu fulgi mari 
de tot, care cădeau ca-ntr-un film văzut cu încetinitorul. 

(Adela Greceanu, Cioru)

u Aranjează substantivele din seria următoare, completând în caiet rubricile tabelului: o dimineață, ochii, 
ora, zilele, școală, vacanțe, gând, fulgi, un film, traseul, niște ochi, vorbă, ferestrei. 

substantive care nu oferă nicio 
informație cu privire la gradul  

de cunoaștere a obiectului

substantive care denumesc
obiecte bine cunoscute 

vorbitorului 

substantive care denumesc
obiecte mai puțin cunoscute 

vorbitorului

v Schimbă forma substantivelor următoare, după modelul dat: cameră, fulg, pat.
Model: vacanță � vacanța – vacanței – vacanțele – vacanțelor 

w Modifică forma substantivului subliniat în următorul enunț pentru a arăta că vorbitorul cunoaște foarte 
bine obiectul denumit: Era o dimineaţă obișnuită de toamnă târzie.
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V

u Articulează cu articol hotărât substantivele din seria următoare, respectând modelul dat: 
� glas
� prieten
� leu
� față
� drum
� pădure
� jucărie.

v Adaugă articol nehotărât fiecăruia dintre substantivele din seria următoare, respectând modelul dat: 
� iepure
� picior
� vale
� câmp
� căciulă
� umbră. 
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Model:

număr singular număr plural

– glasul 
– glasului 

– glasurile 
– glasurilor 

Model:

număr singular număr plural

– un iepure 
– unui iepure 

– niște iepuri 
– unor iepuri 

x Respectând modelul dat, găsește formele adecvate ale substantivelor următoare: cameră, fulg, pat.
Model: vacanță � o vacanță – unei vacanțe – niște vacanțe – unor vacanțe

y Precizează ce formă trebuie să ia substantivul subliniat în următorul enunţ, pentru a arăta că obiectul 
denumit este mai puţin cunoscut vorbitorului: Asta se întâmpla numai în zilele de școală. 
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w  Transcrie în caiet textul care urmează, apoi încercuiește articolele nehotărâte și subliniază articolele 
hotărâte care însoţesc substantivele scrise îngroșat.

Îl urmărea atentă cum trage sertarele unul după altul și nu-și dădea seama dacă se preface, numai să-i dea ei 
emoţii. Turuia continuu și din când în când își ștergea ochelarii cu colţul cămășii. Ei, de curiozitate, i se făcuse sete 
și îi amorţise cerul gurii. Capul începuse să-i vâjâie. Cheia nu putea fi decât la un loc secret. O cutie, o valiză, un 

dulap, o cameră… și cam atât, altceva nu-i venea în cap. Nu se putea abţine să nu se gândească la acadele. Îi venea 
să tropăie de nerăbdare. Ar fi dat orice ca să lămurească misterul acadelelor, dar pe chipul lui nenea Miron nu se 
putea citi nimic.

 (Dan Lungu, Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu)

x Completează, în caiet, formele substantivelor precizate între paranteze: 
Venise luna mai a ... (substantivul an – articulat cu articol hotărât, nr. sg.) 1956, orășelul nostru, Serenite, se 

transformase într-un regat al miresmelor. Înflorise ... (substantivul liliac – articulat cu articol hotărât, nr. sg.), apoi 
au urmat salcâmul și imediat după ei, la începutul lunii iunie, au dat în floare teii, care împrăștiau ... (substantivul 
miros – articulat cu articol nehotărât, nr. sg.) îmbătător, mai ales spre seară, când adia vântul: atunci aroma trecea 
pe străzile orașului în valurile compacte ca o armată romană sau ca un râu ieșit din matcă sau chiar ca o furtună 
și era grozav să te plimbi pe ... (substantivul alee – articulat cu articol hotărât, nr. pl.) din grădinile publice care 
împânzesc malul Dunării.

(Gabriel Chifu, Visul copilului care pășește pe zăpadă fără să lase urme)

y Elimină cuvântul care nu se potrivește în seriile următoare:
a) minut, cameră, joaca, om, temă, telefon;
b) fratelui, ziua, pompierul, copil, focul, petrecerea; 
c) un patinoar, o noapte, unui clopoțel, niște fulgi, sărbătoarea, unei case.

U Explică scrierea cu trei de „i” a substantivului subliniat din propoziția Fiii săi locuiesc în Brașov. 

V Transcrie, pe trei coloane, substantivele nearticulate, substantivele articulate cu articol hotărât și sub-
stantivele articulate cu articol nehotărât din textul următor. 

O ploaie obișnuită este un fenomen meteorologic absolut natural: vaporii de apă din atmosfera terestră se con-
densează formând nori, apa trecând din stare de vapori în stare lichidă, prin apariţia picăturilor de apă. Când pică-
turile de apă ating o anumită greutate, gravitaţia le trage spre pământ, sub forma ploilor. 

 (Text preluat de pe site-ul http://www.descopera.ro/stiinta/ 
9352608-ploile-acide-moartea-care-vine-din-cer)

W Lucrați în perechi! Notați, în cinci minute, cât mai multe substantive, cu formă de singular sau plural, 
articulate cu articolul hotărât -le. 
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V

u Asociază formele pronumelui din stânga cu persoa-
na/persoanele care participă la o comunicare:

a) eu, noi
b) tu, voi
c) el, ea, ei, ele

� ascultătorul/ascultătorii
� vorbitorul/vorbitorii
� persoana/persoanele despre 
care se vorbește
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4. Pronumele personal
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Cui nu-i place muzica? 
Că vine dintr-o vioară sau de la zgomotele străzii, ea te face să-ți ieși adesea dintre gânduri și să rămâi în 

ascultare. Fiecare sunet se întâlnește atunci cu urechile tale și le spune „Bună ziua!” [...] 
Am înțeles că, atunci când asculți sunetele, ele nu mai pot fi zgomote nicicum. Ca și cum din urechea 

noastră ar ieși un dirijor invizibil care face ca totul să sune ar-
monios. Și toate se bucură. Astăzi, de pildă, vocea unei mingi 
portocalii care avea o fetiță cu codițe mi-a spus: 

— Mulți cred că fac zgomot atunci când fetița mea mă face 
să sar, dar eu cânt de bucurie. 

— Chiar așa este. Când te ascult, îmi pare că glasul tău e așa 
de limpede și de rotund, că este musai să nu lipsești din cântecul 
zilei de astăzi. 

— Știi și tu de cântecul fiecărei zile? m-a întrebat mirată 
vocea mingii portocalii. 

— Și tu știai? o întreb și mai surprinsă. 
— Normal. Știu de la îngerul cu cizme verzi.
— Nu-l cunosc pe îngerul cu cizme verzi. Pot să-l întâlnesc undeva? 
— Am auzit un claxon de bicicletă spunând că ar locui într-un dovleac, zise mingea portocalie în timp ce 

fetița cu codițe continua să se joace cu ea, fără să bănuiască nimic de conversația noastră. 
— Unde e dovleacul ăsta? 
— Îi place să se cuibărească lângă flori nemuritoare. 

 (Ligia Toniță, Îngerul cu cizme verzi)

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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v Identifică, în primele două paragrafe ale textului: 
a) un pronume personal care poate constitui singur răs-

puns la o întrebare;
b)  un pronume personal care nu poate constitui singur 

răspuns la o întrebare. 

w Dublează formele pronumelor personale subliniate, 
după modelul dat.

Model: mi-a spus (mie)
��fetița mea mă face să sar;
��te ascult; 
��m-a întrebat mirată vocea mingii portocalii;
��Îi place să se cuibărească lângă flori nemuritoare.

x Cu ce forme pot fi dublate pronumele personale ne 
și vă din enunţurile următoare?

��Ne copleșește un sentiment de bucurie, ascultându-l.
��A propus să ne cheme la joacă.
��Vă încântă propunerea de a merge la concert. 
��Vreau să vă invit la un concert simfonic.

y Înlocuiește substantivele scrise cursiv în enunţurile 
următoare cu pronumele personale potrivite. Ce gen au 
pronumele personale?

��Copilul a adus o mașinuţă de jucărie.
��Fetiţa a primit în dar o păpușă foarte frumoasă.
��Băieţii joacă fotbal.
��Fetele cântă în corul școlii.

U Precizează genul și numărul pronumelor personale 
din structurile următoare, apoi notează forma lor de plural: 

��fetița cu codițe continua să se joace cu ea;
��El ține evidența tuturor cântecelor, din fiecare zi. 

V Identifică genul și numărul pronumelor scrise cursiv 
în enunţurile următoare:

��Ei ne vizitează la sfârșit de săptămână.
��Mingea ei este nouă.
��Ei i-am adus bomboane, nu lor.

W Rescrie propoziția următoare înlocuind, pe rând, 
pronumele personal tu cu dumneata, respectiv dumnea-
voastră: Știi și tu de cântecul fiecărei zile?

a) Ce indică aceste forme? 
b) Ce observații poți face în legătură cu numărul ver-

bului?

X Utilizează în locul pronumelor subliniate unul din-
tre cuvintele din seria următoare: dumnealui, dumneaei, 
dumnealor. 

��Ne vom întâlni cu ea mâine. 
��Lor le-am mulțumit pentru sfatul dat. 
��La ședință se va discuta despre el.
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V

u Înlocuiește substantivele scrise înclinat în ur-
mătoarele enunțuri cu forme potrivite ale pronume-
lui personal:

� Invitații au întârziat la petrecere.
� Sfatul mamei i-a dat încredere fiului. 
� Ne putem baza mereu pe prieteni.

v Alcătuiește două enunțuri în care pronumele 
personal ei să aibă gen și număr diferite.

w Notează în caiet formele accentuate ale pro-
numelor personale scrise îngroşat în textul următor: 

Trebuind să plece peste Olt, pe două zile, tătuțu i-a 
cerut Mițului, fetița lui, să-i împrumute un geamantan. 
La patru ani și jumătate, Mițu e proprietăreasă de o 
mulțime de lucruri. [...]

— Nu vă mai stâmpărați, măi băiete? se supără 
tătuțu furios. Lăsați-mă să scriu...Uite, tătuțu o să facă 
o editură mare, o librărie, o moștenire. Baruțu o să fie 
director și Mițu directoare: peste 15 ani, povestirile lui 
tătuțu o să le citească toată lumea... 

 (Tudor Arghezi, Cartea cu jucării)

x Formulează două enunțuri în care cuvântul lui 
să fie, pe rând, pronume personal și articol hotărât.

y Completează, în caiet, spațiile libere cu orto-
gramele următoare:  

� Testul pe care l-am dat ieri a fost 
greu. Vreau ca tu să ... corectezi.
�  Lui Mihai ... place să joace fot-
bal. 
� ... vine să te pornești la drum. 
� Am primit cartea. Mă gândesc 
să ... dăruiesc înainte de ziua ta.
� Sunt convins că ... da un sfat bun. 

U Construiește enunțuri cu ortogramele: ia/i-a; 
mie/mi-e; nul/nu-l; va/v-a; ai/a-i. 

V Analizează pronumele personale din textul 
următor, respectând modelul dat: 

Bunica mea se numea Fana. Însuşi faptul că bunica 
avea un nume mi se părea tulburător, neaşteptat. Şi 
apoi, Fana! Era frumos? Urât? Nu ştiu. Venea de depar-
te. Aducea parfumul unor vremi pe care mintea mea 
neliniştită se străduia să le înţeleagă, tim puri în care am 
fost şi nu am fost. [...]

În zilele de sărbătoare, lua masa cu noi şi bunicul. [...] 
De altminteri, la masă fiecăruia îi era parcă frică de pro-
pria voce, fiecare se ferea să nu-i afle celălalt gândul. Dar 
de ziua mea socoteam că-mi este îngăduit orice, chiar şi 
această întrebare, care nu ştiu cum îmi ţâşnise în minte 
şi nu-mi dădea pace:

— Cum o chema pe bunica?
— Fana, mi-a răspuns vocea lui.

(Cella Serghi, Cartea Mironei)
Model: mi = pronume personal, formă neaccen-

tuată, persoana I, număr singular. 

W Imaginează-ți că te afli la un stand de ziare 
și dorești să cumperi o revistă de benzi desenate. 
Formulează cel puțin trei întrebări pe care să le adre-
sezi vânzătorului, utilizând forme ale pronumelui per-
sonal de politețe. 

X Lucraţi în două grupe mari! Fiecare grupă va 
desena un castel, folosind culori reci, respectiv culori 
calde. Afișaţi desenele create! Un elev din fiecare gru-
pă va prezenta desenele, formulând enunţuri de tipul:

Noi am folosit roșul pentru a reda ..., iar voi aţi folosit 
albastrul, pentru ... .

nu-i
nu-ţi

mi-ai
mi-l

ți-o
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5. Numeralul cardinal
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u Transcrie, din text, un cuvânt care arată un nu-
măr.

v Pornind de la informaţiile din textul dat, calcu-
lează câţi ani a trăit William Hogarth și notează în cifre 
și litere rezultatul obţinut. 

w Scrie cu litere anul în care a apărut publicaţia 
care ar putea fi considerată, din punct de vedere teh-
nic, prima BD. Cum ai scris numărul zecilor din acest 
numeral – într-un singur cuvânt sau în mai multe cu-
vinte? 

x Notează din câte cuvinte este alcătuit fiecare 
dintre următoarele numerale din textul dat: opt, 1764 
(o mie șapte sute șaizeci și patru).
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Primul creator al unei BD, apropiată de forma 
actuală, este William Hogarth (1697-1764). El 
pune opt schițe separate la un loc pentru a da for-
ma unei povești lucrării sale despre moralitate. Au 
mai existat și alți scriitori care au folosit metoda lui  
Hogarth, dar munca lor era încă departe de seriile 
desenate cu Superman, Spiderman și Batman din 
secolul al XX-lea.

Diversificarea ziarelor și a revistelor, de după 
1800, aduce în atenție ilustrația. Editorii și-au dat 
seama că textul nu este de ajuns pentru a-l face pe 
cititor să înțeleagă subiectul unui articol și au în-
ceput să introducă în publicațiile lor schițe/desene/
caricaturi. The Glasgow Looking Glass (1826) ar 

putea fi considerată, din punct de vedere tehnic, pri-
ma BD. Publicația britanică viza moda și politica 
din acea perioadă și se folosea de imagini succesive și 
text pentru a spune o poveste. De asemenea, aceas-
ta utiliza caricatura, satira și bula pentru text. Cel 
mai important caricaturist de la acea vreme a fost 
Rodolphe Topffer, un elvețian care trăia în Franța. 
Lucrările lui erau, de fapt, niște povești ilustrate și, 
datorită succesului pe care l-au avut la public, au 
fost republicate în alte țări din Europa și în SUA.

(Ionuţ Pietraru, De la Columna lui Traian  
la  Superman, text preluat de pe site-ul  

http://www.motanov.ro/tag/benzi-desenate/)

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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V y Selectează forma adecvată a numeralului com-
pus cu unu, în contextul dat:
 � A cumpărat douăzeci și unu/douăzeci și una de 
reviste cu benzi desenate, pentru a le dărui colegilor.

U  Completează, în caiet, spaţiile punctate cu for-
ma corectă a numeralului doi.
 � În timpul unei acţiuni salvatoare, Superman 
urmărește ... răufăcători și folosește ... arme inofen-
sive pentru oameni, dar periculoase pentru cei cap-
turaţi.

V Alege forma corectă a construcţiilor scrise cursiv 
în enunţurile următoare: 
 � Magazinul de presă este deschis între opt-șai-
sprezece/opt și șaisprezece.
 � Părinţii mei lucrează între zece-șaptesprezece/
zece și șaptesprezece.
 � A rămas acasă de la opt-unsprezece/de la opt la 
unsprezece.
 � Gemenii din clasa noastră sunt născuţi pe două-
zeci și doi/douăzeci și două iunie.
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u Scrie cu litere rezultatele următoarelor operații 
matematice: 

9 + 2;  16 – 2;   83 – 34; 
4 x 5;  7 x 12;   34 x 9; 
123 x 34;  1340 : 10; 54 : 3. 

v Completează, în caiet, următoarele enunțuri 
cu numerale cardinale potrivite, scrise cu litere:

��... de minute alcătuiesc o oră. 
��O oră are ... de secunde.
��Dacă ceasul arată 12:15, înseamnă că au trecut ... 

minute după ora ... .
��Un an are ... luni și ... sau ... de zile.
��Lunile ianuarie, martie, iulie, august, octombrie și 

decembrie au ... de zile.
��Luna mai are ... de zile.
��Luna februarie are ... sau ... de zile. 

w Transcrie în caiet enunţurile cu formele corec-
te ale numeralelor:

��Unul/Unu intră în clasă, zece ies. 
��Copiii au doosprezece/douăsprezece cărți. 

x Utilizează în enunțuri cuvintele un și o cu va-
loare de numeral și de articol nehotărât. 

y Notează programul tău zilnic, pe ore. Prezintă-l 
colegilor!

U Lucrați în perechi! Identificați numeralele car-
dinale și, apoi, găsiți răspunsul la următoarele ghici-
tori: 

a) Am un copac 
cu douăsprezece ramuri,
 pe fiecare ramură
sunt patru cuiburi,
în fiecare cuib 
sunt șapte ouă. 

b) Patru fug, două atârnă. 

c) Patru frați stau într-o casă
 Și de ploaie nu le pasă. 

d) Cine merge de dimineață 
 în patru picioare
 La prânz, în două,
 Iar seara, în trei? 
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6. Numeralul ordinal

u Notează în ce clase erau elevii premiaţi la con-
cursul de benzi desenate menţionat în text.

v Precizează ce premii au luat cei doi elevi.

w Prezintă ordinea obiectelor de studiu pe care 
le ai în orar lunea, prin numărare.

x Respectând modelul dat, formează numerale 
ordinale de la următoarele numerale cardinale: trei, 
patru, zece, paisprezece, douăzeci, treizeci și nouă, mie, 
milion. 

Model:  trei – gen masculin și neutru: al treilea
   – gen feminin: a treia

y Cu ce fel de cifre sunt scrise numeralele ordina-
le al XX-lea și a XX-a?

U Scrie în ce secol trăieşti.
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La începutul lunii noiembrie, Școala Gimnazială nr. 33 „Anghel  
Saligny” Constanța a lansat concursul județean BD Noël/BD Santa, 
adresat elevilor de gimnaziu și liceu. Proiectul a atras un număr de  
15 școli, însumând aproximativ 200 de lucrări.

Școala noastră a fost reprezentată la acest concurs de 9 elevi coordonați 
de prof. Anamaria Florescu. Dintre aceștia, patru și-au regăsit lucrările 
în expoziția realizată de organizatori la Palatul Copiilor, iar doi s-au 
bucurat de premii deosebite: elevul Șelariu Sorin din clasa a IX-a B  
a obținut PREMIUL I la nivel liceal, iar eleva Țiţimeaua Bianca din clasa 
a VI-a A a obținut PREMIUL AL II-LEA la nivel gimnazial.

(Text preluat de pe site-ul  
http://www.liceultechirghiol.ro/articole)

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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V V Respectând modelul dat, formează numerale ordinale 
cu cifrele din tabel: 

Model: al X-lea, a X-a

V X XL L LX XC C CD D DC CM M

5 10 40 50 60 90 100 400 500 600 900 1000

W Alege varianta corectă de răspuns:
Colegul meu e născut pe unu/întâi mai.
Când eram în clasa întâi/întâia, îmi plăcea să desenez.
Pentru întâia/întâi dată, era încântat de o revistă de benzi 

desenate.

u Identifică numeralele ordinale din textele:
a) Dar orice lucra
 Noaptea se surpa!
 A doua zi iar,
 A treia zi iar,
 A patra zi iar,
 Lucra în zadar. 
   (Monastirea Argeșului)

b) A doua zi, luăm în sus Valea Tazlăului Sărat și, 
după trei ceasuri de urcuș printre stânci, cârmim la  
stânga. 

(Alexandru Vlahuţă, România pitorească)

v Alege forma corectă a numeralelor din enunţurile următoare:
� Radu este al zecilea/al zecelea elev la catalog.
� La ora de istorie vom discuta despre importanța zilei de Unu/Întâi Decembrie pentru români.
� Al nouălea/al noolea coleg îmi este prieten apropiat.
� Am studiat, la istorie, secolul al optsprezecelea/al optisprezecelea.
� I-am dat cărţi celui de-al treizecilea/al treizecelea copil din acest rând.

w Precizează felul numeralelor din următoarele proverbe:
� Un nebun aruncă piatra în apă și zece înțelepți se chinuie s-o scoată.
� Când doi se ceartă, al treilea câștigă. 
� Cine știe carte are patru ochi.
� Cu o floare nu se face primăvară. 

x Completează, în caiet, spaţiile punctate, cu date din viaţa ta, folosind numerale cardinale și ordinale:
M-am născut pe ... (ziua, luna, anul). Am intrat în clasa pregătitoare în ... (anul). Am terminat clasa ... (ultima 

clasă din ciclul primar) în ... (anul). 

 y Alcătuiește două enunțuri în care să utilizezi expresii cu numerale.
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u Te-ai decis să faci o parte din treburile casei și vrei să speli rufe. Observă cu atenţie datele din tabelul 
următor, apoi rezolvă cerinţele.

7. Texte explicative
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a) Notează temperatura la care trebuie spălate:
� � articolele rezistente, din bumbac, in, fibre artificiale și din amestecuri;
� � articolele negre și de culoare închisă, din bumbac, amestec de bumbac și poliester.
b) Indică temperatura la care sunt spălate rufele în programul Rapid 15'.
c) Explică semnificaţia a două simboluri din tabelul dat.
d) Precizează la ce se referă informaţiile cuprinse în coloana cea mai lată din tabel.
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u Lucraţi în grupe de câte 4, 5 elevi! Documen-
taţi-vă cu privire la instrucţiunile de utilizare a unui 
obiect electrocasnic și prezentaţi-le colegilor! Puteţi 
folosi imagini, tabele, planșe etc. care să ilustreze păr-
ţile componente ale obiectelor respective.

v Selectează explicaţii referitoare la modul de 
utilizare a unor produse cosmetice și compară infor-
maţiile găsite de tine cu acelea ale colegilor.

v Privește cu atenţie harta metroului din București, apoi notează în caiet:
a) cum poţi ajunge de la Gara de Nord în cartierul Crângași;
b) câte staţii are metroul de la Universitate la Apărătorii Patriei.

w Citește următoarele informaţii despre un medicament, apoi formulează răspunsuri la cerinţe:
Panadol 

500 mg, comprimate efervescente

Panadol 500 mg comprimate efervescente conţine paracetamol care este analgezic (acţionează împotriva du-
rerii) și antipiretic (ajută la scăderea temperaturii corpului în caz de febră).

Panadol 500 mg comprimate efervescente este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate 
ușoară până la moderată, cu diferite localizări: dureri de cap, migrene, dureri de spate, dureri reumatice (inclusiv 
durerea din osteoartrită) și musculare, dureri ale articulaţiilor, nevralgii, durere și febră postvaccinală, dureri aso-
ciate răcelii și gripei, dureri în gât, dureri de dinţi (inclusiv cele apărute după proceduri stomatologice – extracţii 
dentare). De asemenea, ameliorează disconfortul din răceală și gripă și ajută la scăderea temperaturii.

Nu utilizaţi Panadol 500 mg comprimate eferves cente:
– dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la paracetamol sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamen-

tului; 
– dacă suferiţi de boală hepatică activă;
– dacă aţi fost diagnosticat cu deficit de glucozo-6 fosfatdehidrogenază;
– la copii cu vârsta sub 6 ani.

a) Notează două informaţii pe care le consideri utile dacă ar trebui să folosești acest medicament.
b) Indică două situaţii în care medicamentul nu poate fi administrat.
c) Precizează patru situaţii în care este indicat medicamentul prezentat.
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A  Acum că ştim mai multe despre benzile desenate, 
cred că este momentul să vă  spun câte ceva despre 
artiştii care dau viaţă personajelor noastre preferate. 
Ca să- i  cunoaştem mai bine, am pregătit pentru voi  
o (prea) mică enciclopedie a desenatorilor români, de 
la cei cu renume şi experienţă, până la tineri plini de 
entuziasm şi nonconformiști.

M-am gândit să încep cu Sandu Florea, un nume 
care se aude de aici până în America. L -am ales de-
oarece este o adevărată legendă a BD-ului românesc 
și, totodată, unul dintre cei mai cunoscuţi și apreciaţi 
desenatori pe plan mondial. Născut pe 28 iunie 1946 
în Ghelari, judeţul Hunedoara, Sandu Florea este un 
important artist român datorită numeroaselor sale 
albume de benzi desenate în care abordează teme di-
verse, de la subiecte istorice, până la fantastice sau  
science-fiction.

În timp ce 
este student al  
Institu tului de 
Ar h i t e c t u  r ă 
din București, 
debutează în 
1968 cu BD-ul 
Năzdrăvănii-
le lui Păcală, 

publicat în serial, în revista Luminiţa. După faculta-
te, se mută la Timișoara unde frecventează cenaclul SF 
„H. G. Wells”. Aici își descoperă pasiunea pentru genul 
science-fiction, scrie proză, ilustrează fanzinul „Para-
dox” și desenează primul album BDSF din România: 
Galbar, după o povestire de Ovidiu Șurianu. În 1975 
revine în București după ce renunţă la meseria de arhi-
tect și hotărăște să trăiască din benzi desenate, ca liber 
profesionist. 

(Andreea Mazilu, Artiști BD din România, text  
preluat de pe site-ul http://www.motanov.ro/ 

category/benzi-desenate)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 

B  

(„Întâlnire în spațiu” în revista Cutezătorii,  
scenariu Horia Aramă, desene de Valentin și  
Liana Tănase; imagine preluată de pe site-ul 

http://revistacutezatorii.blogspot.ro)
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V
u (1p) Transcrie două substantive comune și două 

substantive proprii din textul A.

v (1p) Identifică, în textul A, două substantive cu 
articol hotărât și două substantive cu articol 
nehotărât. 

w (1p) Indică pluralul substantivelor: misiune, pă-
dure, braţ, succes.

 

x (1p) Înlocuiește substantivele subliniate în sec-
venţa următoare cu formele corespunzătoa-
re ale pronumelor personale: să vă spun câte 
ceva despre artiștii care dau viaţă personaje-
lor noastre preferate.

y (1p) Precizează persoana și numărul fiecăruia 
dintre pronumele puse în casete în textul A.

U (1p) Notează anul în care a debutat Sandu Florea 
și indică tipul numeralului prin care este re-
dat.

V (1p) Alcătuiește un enunţ în care să integrezi un 
numeral ordinal obţinut de la numeralul 
cardinal douăzeci și opt.

W (1p) Ilustrează o caracteristică a unui text multi-
modal, care apare în textul B.

X (1p) Redactează un text de 60-100 de cuvinte, în 
care să prezinţi legătura dintre text și ilustra-
ţii într-o bandă desenată care ţi-a plăcut.

 1 punct din oficiu

)�������������

1. Documentează-te pentru a realiza un proiect pe tema Benzile desenate de ieri și de azi. 

2. Alcătuiește un colaj cu imagini din benzi desenate românești și străine.

3. Realizează o selecţie de cinci benzi desenate, românești sau străine, care ţi-au plăcut, apoi prezintă-le 
subiectul. 

4. Afișează, în clasă, colajul realizat.

Pentru 1-4 
��������������
��


Pentru 5-6
��������������
��


Pentru 7-8 
��������������
��


Pentru 9 
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Unitatea VI
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1. Textul descriptiv literar
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Dimineaţa trecuse călduroasă şi sosi de-amiaza 
ucigător de arzătoare. Soarele îşi ridicase de pe 
faţă zăbranicul* său de aburi roşietici şi, ajuns în 
răscrucile cerurilor, îşi cumpănea*, parcă, neclintit, 
pe albastrul şters al adâncurilor, discul său alb de 
lumină topită; iar din ceruri peste pământ, ca din 
o sită imensă, mâni colosale şi nevăzute cerneau o 
ploaie de foc mistuitor... şi pământul părea cufundat 
într-o genune* de flăcări... De prin adâncul văilor, de 
peste înălţimea coamelor codrului, de pe întinderea 
scânteietoare a smidurilor* înflorite, valuri străvezii 
de aburi sclipitori se ridicau în unde creţe şi, tre-
murând în zare, se topeau în văpaia înaltă a cerului 
aprins... În turbarea ei caniculară, arşiţa miezului 
înflăcărat al zilelor de iuliu muşca cu dinţi de foc de 
pretutindeni, şi îşi ostoia* setea sa covârşitoare cu cele 
de pe urmă picături de viaţă, umede şi vii, sorbite din 
vinele adânci ale lucrurilor... Şi, de pretutindeni, toate, 
într-un susur nedesluşit, sfârâiau a uscăciune!... Co-
drii uriaşi, ca o mână de vreascuri netrebnice, se zvâr-
coleau neputincioşi şi ţipau de usturime înăduşită, 
sub văpaia incendiului universal. [...]

Soarele păşise de mult, acum, peste creştetul 

stâncii mele de adăpost, şi înălţimile din apus îşi 
prelungeau repede chipurile lor de umbră deasupra 
văilor dimpotrivă. Noaptea se vestea grăbită din 
adâncuri şi luna nu păşise, încă, dincoace de ho-
tarele răsăritului său. În schimb, însă, de sub mar-
ginile depărtate ale văzduhului de pretutindeni, 
nenumărate grămezi vinete de nouri posomorâţi, 
cu frunţi îndrăzneţe şi ameninţătoare, se iviră fără 
de veste şi împânziră într-o clipă, de jur împrejur, 
linia de împreunare a cerurilor cu pământul... Ai fi 
zis că imense şi negre urdii* de fantome uriaşe ur-
cau, în rânduri strânse, pe înalte trepte de haos, spre 
asaltul cel mai de deasupra al tăriilor cereşti... Un 
tunet răzleţ, răsărit din miazănoapte, răscoli clocoti-
tor nemărginirile rotunde, şi un ropot fără întreru-
pere şi nedesluşit vestea, de pretutindeni, apro pierea 
prăpăstioasă a artileriei cereşti... O puternică suflare 
de vânt trecătoare şi iute, ca un glas de pieire, stre-
curându-se printre frunzişuri, se stinse, tânguios şi 
jalnic, în nesfârşitul umbros al depărtărilor... Vije-
lia îşi trimesese înainte pe cel mai ager dintre vesti-
torii săi înaripaţi... Şi, de peste firea întreagă, până 
la hotarele auzului, într-o clipă se râdică pe mii de 
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VI note discordante şi, totuşi, armonice*, simfonia 
înfricoşată a frământării şi a zbuciumului univer-
sal!... Puterile adâncului se treziseră de pretutindeni 
şi, sub ocrotirea oarbă a nopţii, îşi dezlănţuiseră 
asupra pământului îngrozit furia lor prăpăditoare... 
Uraganele umplură jgheaburile largi ale munţilor 
şi, ca nişte imense puhoaie vijelioase, se rostogo-
leau prăpăstios la vale; viforul şuiera, gemea şi urla 
în răstimpuri cu glas acum de frunze spulberate, 
acum de codri zbuciumaţi, acum de munţi cu furie 
zguduiţi pe temeliile lor de cremene eternă... Scli-
pirile neîntrerupte şi orbitoare de lumină frântă ale 
fulgerelor spintecau, pe linii fantastice şi nemărginit 
de lungi, întunecimile fioroase ale nopţii înalte... Şi, 
între cele patru hotare ale nesfârşitului, întinderile 
oarbe tremurau cu răstimpuri scurte de întuneric şi 
lumină albăstrie, sub licăririle fugătoare şi iuţi ale 
focului ceresc... Fierbeau văzduhurile şi cerurile clo-
coteau sub descărcările zguduitoare ale tunetelor, şi 
pământul înfricoşat se cutremura nemernic, până în 
cele mai din adânc ale temeliilor sale, sub ropotul 
de trăsnete care cădeau asurzitoare prin întuneric, 
ca nişte imense boambe de flăcări, şi spulberau, ca 
şi cum ai sufla într-un strop de ţărână, frunţile de  
stânci îndrăzneţe ale celor mai sumeţi dintre munţii 
săi... Şi sub zvârcolirea fără de margini a frământării, 
şi sub urgia întregului zbucium al făpturii, zăgazurile 
cerului se rupseră, jgheaburile adâncului se desfun-
dară şi, din înaltul întunecimilor, se prăpăstui  

asupra pământului, cu şuier de aer sfâşiat, potopul 
greu al apelor cereşti... Şi geamătul vijeliei pustiitoare 
îşi amesteca simfonia sa de nimicire cu urletul ros-
togolirii clocotitoare a şivoaielor pământului... Iar 
sub urgia vijelioasă a apelor, stâncile, zguduite din 
înălţime şi smulse de pe temeliile lor de veacuri, se ros-
togoleau prăpăstios în genunile adânci ale văilor... şi 
sub izbirea lor neîndurată, brazii trufaşi ai codrilor se 
frângeau cu glasuri de trăsnet şi umpleau depărtările 
întunecoase şi goale cu cel mai de pe urmă răsunet 
prelung al prăpăstuirii lor de veci!... [...]

Poate să fi fost pe la cântători, când urletele vi-
jeliei începură a-şi scoborî glasul, şi zbuciumul co-
drilor a se mai potoli; un tunet răzleţ încercă, din 
miazăzi, să mai răscolească clocotitor nemărginirile 
întunecoase, dar, iute, îşi stinse neputincios, în 
tăcerea nopţii adânci, duruitu-i depărtat... Artileria 
cerească scoborâse treptele văzduhului spre lumea 
cealaltă... Cineva trase, parcă, în lături perdeaua 
neguroasă a norilor şi, în întunerecul cel mai de 
deasupra al cerurilor, o poartă de senin limpede se 
deschise spre adâncimile umbrelor albastre şi o stea 
cu lumina tremurătoare îşi cumpăni, sfioasă, parcă, 
chipul său peste adâncuri... Numai şivoaiele apelor, 
nepotolite încă, îşi mai trimeteau de prin văi, până-n 
depărtare, vuietul lor nedesluşit şi surd... Fiori iuţi de 
vânturi uşoare însufleţeau, în răstimpuri, neclintirea 
frunzişului negru, şi picături de apă mari cădeau 
grele pe pământ...

Dicţionar

* a cumpăni – a clătina
* zăbranic – ţesătură fină de mătase, de borangic 
sau de lână (de culoare neagră); văl făcut dintr-o 
asemenea țesătură
* genune – prăpastie adâncă, abis
* smid – desiș format din arbori tineri sau din tufe 
de spini, de zmeură
* a ostoi – a potoli, a calma
* urdie – armată, oaste; mulţime, gloată
* armonice – armonioase
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Vocabular 
u Precizează forma literară actuală a următoarelor cuvinte din text: iuliu (arșiţa... zilelor de iuliu), șivoi 

(urletul rostogolirii clocotitoare a șivoaielor...), scoborâse (Artileria cerească scoborâse treptele văzduhului spre 
lumea cealaltă...), întunerecul (în întunerecul cel mai de deasupra al cerurilor...), trimeteau (își mai trimeteau de 
prin văi...), se râdică (se râdică pe mii de note discordante), mâni (mâni colosale și nevăzute).

v Indică sensurile cuvintelor scrise îngroșat în următoarele secvenţe din textul dat: ... arșiţa miezului înflă-
cărat al zilelor de iuliu mușca cu dinţi de foc de pretutindeni...; Soarele pășise de mult, acum, peste creștetul stâncii 
mele de adăpost...; Noaptea se vestea grăbită din adâncuri...; Un tunet răzleţ, răsărit din miazănoapte, răscoli 
clocotitor nemărginirile rotunde; Puterile adâncului se treziseră de pretutindeni; Fierbeau văzduhurile și cerurile 
clocoteau sub descărcările zguduitoare ale tunetelor...; înălţimea coamelor codrului. 

�������
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w Formulează enunţuri care să ilustreze alte sensuri ale acelorași cuvinte. 

x Prezintă semnificaţia următoarelor secvenţe din textul dat: soarele... ajuns în răscrucile cerurilor; mâni 
colosale și nevăzute cerneau o ploaie de foc mistuitor...; arșiţa miezului înflăcărat al zilelor de iuliu mușca cu dinţi 
de foc de pretutindeni...; Artileria cerească scoborâse treptele văzduhului spre lumea cealaltă.

y Împărţiţi-vă în trei grupe și identificaţi, în text, cuvinte aparţinând următoarelor câmpuri lexicale: mo-
mentele zilei, pădure, fenomene atmosferice.

Semne de punctuaţie și de ortografie

U  Explică folosirea frecventă a punctelor de suspensie în textul dat.

Caracteristicile textului descriptiv literar

u Transcrie, din text, alte trei exemple pentru fiecare dintre cele două tipuri de imagini artistice indicate, 
după modelul dat:

Imagini care se adresează văzului Imagini care se adresează auzului

De prin adâncul văilor, de peste înălţimea coamelor 
codrului, de pe întinderea scânteietoare a smidurilor 
înflorite, valuri străvezii de aburi sclipitori se ridicau în 
unde creţe și, tremurând în zare, se topeau în văpaia 
înaltă a cerului aprins...

Un tunet răzleţ, răsărit din miazănoapte, răscoli cloco-
titor nemărginirile rotunde, și un ropot fără întrerupere 
și nedeslușit vestea, de pretutindeni, apropierea pră-
păstioasă a artileriei cerești...

v Notează secvenţe din textul dat corespunzătoare criteriului static (imagini care surprind elemente ale ca-
drului natural, care nu sunt în mișcare)/dinamic (imagini care surprind elemente în mișcare ale cadrului natural).

 w Alcătuiţi trei grupe de elevi. Fiecare echipă va lucra pe câte un fragment din textul dat:

Grupa I analizează primul paragraf 
(Dimineaţa trecuse călduroasă [...] 
incendiului universal.) 
Cerinţe:
1. Identifică indicii de timp și de 
spaţiu.
2. Numește momentul zilei la care 
face referire primul paragraf.
3. Ilustrează caracteristicile at mo  s-
ferei care se desprind din text.
4. Exemplifică tipurile de imagini 
care apar în fragment (adresate vă-
zului/auzului, statice/dinamice). 
5. Menţionează culorile pe care ţi le 
sugerează textul analizat.

Grupa a II-a analizează al doilea 
paragraf (Soarele pășise de mult [...] 
prăpăstuirii lor de veci!...)
Cerinţe: 
1. Identifică momentul zilei la care 
face referire textul selectat.
2. Notează care sunt coordonatele 
cadrului prezentat: departe – aproa-
pe, sus – jos.
3. Indică etapele furtunii.
4. Ilustrează, cu secvenţe din text, 
creșterea în intensitate a zgomotu-
lui provocat de furtună.
5. Exemplifică, prin două secvenţe 
din text, contrastul întuneric – lumi-
nă.

Grupa a III-a analizează ultimul 
paragraf (Poate să fi fost [...] cădeau 
grele pe pământ...)
Cerinţe:
1. Notează un indice de timp.
2. Identifică secvenţele care su-
gerează scăderea treptată în inten-
sitate a zgomotului.
3. Prezintă două elemente ale  
ca drului natural care sugerează 
contrastul lumină – întuneric.
4. Ilustrează două tipuri de imagini 
artistice.
5. Menţionează elementul care su-
gerează aspectul dinamic al cadru-
lui natural în acest fragment. 

x Pornind de la sarcinile de lucru rezolvate la exerci-
ţiul anterior, fiecare grupă va realiza câte un desen suges-
tiv pentru fiecare paragraf analizat.

y Selectează varianta pe care o consideri potrivită 
pentru a sintetiza conţinutul fiecărui paragraf și motivea-
ză-ţi alegerea:

a. O dimineaţă de iulie; Furtuna; Răsăritul lunii;
b. O zi caniculară de iulie; Furtuna; Sfârșitul furtunii.

U Ce sentimente ţi-a trezit lectura acestui text?
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VI

 u Citește cu atenţie textul care urmează, apoi 
rezolvă cerinţele:

Soarele dispăruse acum după munţii Borcii și 
numai câteva raze împrăștiate tiveau încă cu aur 
marginile rupte ale norilor, care, în straturi lungi și  
viorii, se întindeau deasupra apusului; geana de azur 
limpede a cerului depărtat părea acum că se pleacă și 
se unește cu geana de umbră a pământului... S-ar fi zis 
că abisul închide porţile sale aeriene, așezate pe hota-
rele dintre noapte și zi, sau că natura-și pleacă, pentru 
odihnă, ochiul său înflăcărat. Amurgul serii sosise pe 
înălţimi, iar din văi se ridica noaptea către adâncurile 
largi ale văzduhului; niciun glas nu se mai auzea, nicio 
mișcare nu se mai simţea.

(Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte) 
a) Transcrie patru termeni din câmpul lexical al 

momentelor zilei.
b) Identifică obiectul descris, menţionând aspec-

tele pe baza cărora ai făcut selecţia.
c) Notează detaliile asociate obiectului descris.
d) Ilustrează un tip de imagine artistică prezent în 

textul dat.

e) Selectează unul dintre răspunsurile care urmează 
pentru a preciza scopul textului dat: 1. de convingere 
și de informare; 2. de informare; 3. de comunicare a 
unor impresii.

f ) Motivează alegerea făcută.

v Alcătuiește, la alegere, în 60-100 de cuvinte, o 
descriere cu titlul: O zi de vară; Ploaie de toamnă; Ste-
le de gheaţă, pe pământ; Curcubeie pe cer, după ploaie.  
Integrează, în compunerea ta, două comparaţii.

w Realizează, în 60-100 de cuvinte, descrierea 
peisajului din imaginea de mai jos.
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V Care este elementul central, în jurul căruia se organizea-
ză toate aspectele prezentate în text? Ce aspecte particulare îi 
sunt asociate?

W Precizează ce părţi de vorbire predomină în text.

X Copiază în caiet enunţurile următoare, selectând varian-
ta corectă de răspuns.

� Textul studiat urmărește/nu urmărește transfigurarea artis-
tică a realităţii.

� Autorul creează/nu creează imagini artistice, folosind  
sensuri neobișnuite ale cuvintelor, resurse expresive ale limbii.

� Textul urmărește/nu urmărește implicarea afectivă a citi-
torului.

Elemente de expresivitate a comunicării

u Transcrie două personificări din textul dat și comentea-
ză-le semnificaţia.

v Comentează semnificaţia următoarei secvenţe din textul 
studiat: Codrii uriași, ca o mână de vreascuri netrebnice, se zvârco-
leau neputincioși...

w Precizează ce legătură de sens se creează între substanti-
vul codrii și expresia o mână de vreascuri.

x Indică termenul de legătură dintre substantivul codrii și 
expresia o mână de vreascuri.

y Ce termen este evidenţiat prin intermediul structurii se-
lectate?
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2. Textul descriptiv nonliterar
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De ce au loc acele străfulgerări orbitoare şi bubui-
turi sinistre?

Furtunile sunt spectaculoase şi puţin înspăimân-
tă toare, dar ce anume creează acest amestec uimitor 
de ploaie, tunete şi fulgere? În zilele calde, aerul de la 
suprafaţa planetei se încălzeşte. Deoarece aerul cald 
este mai puţin dens decât cel rece, acesta se ridică, 
trecând prin aerul rece de deasupra. În cele din urmă 
se va răci destul pentru ca vaporii de apă să con-
denseze. Pe măsură ce vaporii trec în stare lichidă, 
se formează cristale de gheaţă. Acestea sunt dense, 
devin grele şi încep să cadă prin nor. Pe măsură ce 
cad spre Pământ se dezgheaţă şi se transformă în 
picături de ploaie. 

Când particulele de apă se deplasează prin nor 
îşi pierd din electroni*. Particulele încărcate pozitiv 
sunt la partea superioară, iar cele încărcate negativ 
sunt la baza norului. Acest fapt induce o încărcare 
pozitivă a suprafeţei terestre, iar norii „nu vor” decât 
să-şi cedeze electronii în plus. Odată ce sarcina s-a 
acumulat, electronii din nor se descarcă spre sol sub 
formă de fulger. Deoarece fulgerul poate călători cu 
până la 160 000 km/h, se creează multă căldură. 
Aceasta face ca aerul din jur să se dilate extrem de 
rapid, rezultând vibraţiile auzite drept tunet. 

Super-furtunile se formează atunci când furtunile 
şi vânturile de mare altitudine se ciocnesc şi se unesc, 
dând naştere unui mezociclon. Acesta va duce ade-
seori la tornade, deoarece vânturile ce se rotesc rapid 
se combină în curenţii ascensionali, creând un sistem 
meteorologic ce aspiră obiecte cu o forţă incredibilă. 

Super-celulele cu mari cantităţi de precipitaţii sunt 
cele mai periculoase, deoarece tornada este ascunsă 
în spatele unui perete de apă, făcând-o să fie greu 
de văzut şi evitat. Ca tabloul să fie complet, ploile 
torenţiale fac ca inundaţiile să fie un risc real.

(Text preluat din revista Terra magazin,  
nr. 189/decembrie 2014)

2����	!��������

Vocabular 

u Transcrie, din text, patru cuvinte care aparţin domeniului știinţific.

v Identifică, în text, termeni din câmpul lexical al fenomenelor meteorologice.

w Ce fel de sens au cuvintele din textul dat – obișnuit sau neobișnuit?
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VI Caracteristicile textului descriptiv nonliterar

u Identifică fenomenul descris în textul dat, menţionând aspectele care îţi susţin alegerea.

v Indică două detalii referitoare la formarea super-furtunilor.

w În text sunt folosite sensuri neobișnuite ale cuvintelor și resursele expresive ale limbii române? Moti-
vează-ţi, în scris, opinia.

x Selectează unul dintre răspunsurile care urmează pentru a preciza scopul textului dat: 
a. de convingere și de informare;           b. de informare;           c. de comunicare a unor impresii.

y Lucraţi în grupe de câte 3, 4 elevi! Comparaţi textul Pe drumuri de munte, de Calistrat Hogaș, cu textul 
Super-furtunile, formulând observaţii în legătură cu următoarele aspecte:

� limbajul folosit;
� fenomenul descris;
� prezenţa/absenţa imaginilor artistice.

U Precizează dacă textul următor este sau nu descriptiv, motivându-ţi opţiunea:
Central Plaza Hotel este proiectul realizat din pasiunea pentru turism a unui grup de investitori locali, prin mo-

dernizarea și remodelarea structurii tradiţionalului hotel Central. Noul hotel redefinește conceptul de eleganţă și 
rafinament, iar orașul, înconjurat de un cadru natural spectaculos și proaspăt, parcă a regăsit, prin el, dimensiunea 
care-i lipsea.

Hotelul

Pășind în hotel, pătrunzi într-un ambient modern și rafinat, unde armonia culorilor, stilul și eleganţa cu care a 
fost înnobilată noua construcţie sunt organic legate cu grija permanentă pentru confortul oaspeţilor și zâmbetul 
cald și natural al echipei de la Central Plaza. Hotelul are 14 etaje și înglobează într-un tot unitar 155 camere, 2 resta-
urante, cramă, săli de conferinţă, business-center, bar & biliard.

(Text preluat de pe site-ul http://www.centralplazahotel.ro)

 u Documentează-te, pentru a realiza descrierea unuia dintre următoarele fenomene: producerea ninso-
rii, căderea brumei, apariţia trăsnetelor.

v Realizează descrierea zonei în care locuiești, pentru un pliant turistic, astfel încât să atragi posibilii  
turiști.

w Folosind diferite surse de informare (reviste de specialitate, website-uri, articole din presă etc.), reali-
zează, în 60-100 de cuvinte, descrierea regiunii în care trăiești și a unei regiuni dintr-o ţară străină, pe care ai 
vizitat-o sau în care ai vrea să locuiești.
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3. Adjectivul. Articolul demonstrativ
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Am visat în acea noapte o pădure. O pădure 
verde-aurie, în care aerul de după ploaie scânteia ca 
soarele. O pădure de dimineaţă, încărcată de rouă, 
plină de musculiţe aurii, fremătând din mi liarde 
de frunze transparente. Umblam prin acea pădure 
mirosind a lemn roşcat, a tanin, a putregai, printre 
trunchiurile tinere şi lungi, suple, arcuite spre soare 
într-o unică mişcare, tije de smarald şi aur, totuşi 
atât de vii! Prin bolţile largi ale crengilor se des-
chideau ochiuri de cer albas tru. Parcă de-acolo ve-
neau fluierăturile păsărilor care aboleau liniştea... Pe 
sutele de cărări care străbăteau codrul fără limite se 
strecurau arici şi fulgerau nevăstuici. În luminişuri, 
urzicile şi clopoţeii violeţi şi rodul-pământului erau umbrare pentru forfota haotică a vacilor Domnului. 
Pădurea mi se părea mie, o fetiţă rătăcită pe cărări, singura realitate posi bilă. Nu-mi mai aminteam de 
nimic altceva. Şi nici nu sim ţeam că rătăcesc. 

 (Mircea Cărtărescu, REM)

u Identifică adjectivele din text care arată însușirile următoarelor fiinţe şi obiecte: 
� � musculițe;      � frunze;  
� � lemn;      � bolți.

v Înlocuiește structura subliniată cu un adjectiv potrivit, referitor la culoare: tije de smarald. 

w Găsește adjective potrivite pentru următoarele substantive: ploaie, furtună, vânt, ninsoare. 

x Imaginează-ți că, asemenea personajului din text, te plimbi pe cărările pădurii, imediat după încetarea 
ploii. Notează patru adjective care să redea starea ta sufletească. 

y Alcătuiește, în scris, enunțuri în care adjectivele frumos și maro să însoțească, pe rând, substantive de 
genul masculin, feminin și neutru, numărul singular și plural. Ce observi în legătură cu genul și numărul celor 
două adjective? Dar în legătură cu forma lor? 

U Precizează genul și numărul adjectivelor din enunțurile: În luminişuri, urzicile şi clopoţeii violeţi şi ro -
dul-pământului erau umbrare pentru forfota haotică a vacilor Domnului. Pădurea mi se părea mie, o fetiţă rătăcită 
pe cărări, singura realitate posi bilă. 
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V Observă modul în care adjectivele din următorul tabel își modifică forma după genul și numărul sub-
stantivelor. Precizează câte forme are fiecare dintre aceste adjective, ținând cont de faptul că fiecare formă a 
adjectivului este notată cu o culoare diferită. 

gen masculin – nr. singular
– nr. plural

băiat vesel
băieți veseli

munte argintiu
munți argintii

copac mare
copaci mari

gen feminin – nr. singular
– nr. plural

fată veselă
fete vesele

pădure argintie
păduri argintii 

casă mare
case mari

W Pune fiecare dintre adjectivele următoare înaintea substantivului pe care îl însoţeşte, după modelul dat: 
pădurea verde, cerul albastru, copiii veseli, musculițele aurii. Ce observi? 

Model: pădurea verde – verdea pădure

X Alcătuieşte enunţuri în care să introduci structurile următoare, la singular şi la plural, cu adjectivul după 
şi înaintea substantivului pe care îl însoţeşte: norii albăstrii, iezii zglobii. Ce observi?

at Trece următoarele structuri la plural: draga mea fată, ultima ştire. 

ak Transcrie, în caiet, enunţul cu forma corectă: 
� Ne-a adresat ultimele/ultimile întrebări.

al Precizează ce sunt, ca parte de vorbire, cuvintele subliniate din enunţurile următoare:
� Admiram albastrul cerului și verdele pădurii. 
� Cerul era de un albastru nemaivăzut. 
� Pe cerul albastru nu se vedea niciun nor.
� Cocorii brăzdau albastrul cer de vară.
� Tinerii se plimbau pe aleile parcului. 
� Oameni tineri se ocupau de copii în parcul de distracţii.

am Care crezi că este rolul cuvintelor subliniate în enunțurile următoare?
� Copacii cei bătrâni au fost tăiați, nu copacii tineri. 
� Alexandru își dorea cuburile cele verzi. Nu îi plăceau cuburile roșii.
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 u Transcrie enunțurile următoare, completând  
spaţiile libere cu adjective potrivite:

� Privea gardul cenuşiu şi trunchiurile ... ale copa-
cilor.

� Lumina ... îşi făcea loc prin foşnetul molcom al 
frunzelor de toamnă.

� Briza ... a serii îi alina durerea.
� Fruntea lui ... se apleca spre pământ.

v Precizează genul și numărul adjectivelor din 
textul următor: 

Respiraţia aburoasă și nemărginită a nopţii arun-
case un linţoliu subţire și străveziu de neguri albe peste 
pârâul care, tremurând parcă de frig pe pietrele-i reci, lu-
neca cu murmur grăbit și, ca o îngustă năframă întinsă 
pe lungul nesfârșit al văii largi, își pierdea cursul în taina 
depărtată a răsăritului...

 (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)

w Consultă DOOM2 și alege forma corectă a ad-
jectivelor: ambiguu/ambigu, obligator/obligatoriu, res-
pectuase/respectuoase.

x Menționează care dintre următoarele adjecti-
ve sunt variabile și care sunt invariabile: 

� dibaci � perspicace
� ciclamen � inteligent
� vernil � mov
� cărămiziu � lung
� des

y Indică pluralul următoarelor construcţii: omul 
confuz, cenușiul nor, propriul prieten, plopul scund, stra-
niul amănunt, eroul viteaz, drum greoi.

U Transcrie enunțurile următoare folosind artico-
le demonstrative potrivite:

� Fetița se plimbă pe cărările ... întunecate ale 
pădurii. 

� Bradul ... falnic își înălța ramurile spre cerul azu-
riu.

� Se aude foșnetul frunzelor în bătaia vântului ... 
puternic. 

� Plopii ... subţiri se zăresc de la fereastra casei ... 
vechi.

� Luna se oglindea în apa ... limpede a izvorului.
� Ramurile copacilor ... bătrâni se legănau în bătaia 

vântului. 

V Alege forma corectă a adjectivului: 
� Dragile/Dragele noastre nepoate, vă mai aș tep-

tăm cu asemenea surprize!
� Frunzele arămi/arămii cădeau pe pământul rea-

văn.
� Cenușii/Cenușiii nori erau purtați de vântul serii.
� Tocmai am terminat de citit ultimele/ultimile rân-

duri din text. 

W Realizează, în 60-100 de cuvinte, o descriere a 
unui peisaj dintr-o noapte de primăvară. 
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u Valorificând informațiile 
din text, notează, în caiet, enun-
țurile de mai jos, folosind forme-
le adecvate ale adjectivului înalt 
din seria alăturată:  

� Arborele sequoia Helios este 
... decât Icarus. 

� ... copac din lume a fost bo-
tezat Hyperion.

� Arborele sequoia Daedalus 
este ... decât Icarus.

� Un copac de 114,09 metri este ... ca specia de ar-
bore sequoia Helios.

� Arborele sequoia Icarus este un copac ... .

v Alcătuiește enunțuri în care formele adjective-
lor înalt și vechi să nu fie comparate. 

w Compară înălțimea arborelui sequoia cu 
înălțimea celor două clădiri amintite în text, Statuia 
Libertății și Big Ben. Alcătuiește enunțuri pentru a 
reda inegalitatea folosind adjectivul înalt. 

x Alcătuiește enunțuri pentru a exprima egali-
tatea dintre doi arbori sequoia, care au înălțimea de  
107 metri. 

y Transcrie, din paragraful al doilea și din ultimul 
paragraf, adjectivele care redau gradul cel mai înalt al 
unei însușiri.

U Identifică, în primul paragraf din text, adjecti-
vele care nu pot avea grade de comparație. 

4. Gradele de comparaţie  

ale adjectivului
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ale unui obiect.

Este greu să ne imaginăm înălţimea incredibilă la care pot ajunge unele specii de copaci. Recordul absolut 
îl deţine un copac din Parcul Naţional Redwood, California, care a atins uimitoarea înălţime de 115,72 metri. 

Cel mai înalt copac din lume a fost botezat Hyperion şi a fost descoperit în anul 2006 de doi naturalişti 
care cercetau Parcul Naţional Redwood din California. 
Hyperion este un sequoia sempervirens, specie de copaci 
recunoscută pentru longevitatea şi înălţimea extraordinară 
la care pot ajunge unele exemplare, scrie Monumental-
trees.com. Arborele a fost botezat după numele unui erou 
din legendele greceşti. 

Tot din specia sequoia fac parte şi alţi copaci foarte înalţi, 
care poartă numele Helios (are o înălţime de 114,09 metri), 
Icarus (113,14 metri) şi Daedalus (110,76 cm). Toate 
aceste exemplare au fost descoperite în vara anului 2006, 
scrie Live Science. [...]

Merită menţionat că Hyperion este mult mai înalt decât 
Statuia Libertăţii, care are numai 47 metri, şi decât Big Ben, care are doar 96,3 metri. 

(Cei mai înalți copaci din lume,  
text preluat de pe site-ul http://adevarul.ro)

cel mai înalt

mai înalt

foarte înalt
mai puţin înalt

la fel de înalt

Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
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u Transcrie adjectivele și menționează gradul lor 
de comparație:

� Clădirea din fața școlii este cea mai veche din 
oraș.

� Mâncarea este delicioasă.
� Merele galbene sunt mai dulci decât merele roșii.
� Dorim să luăm note foarte mari.

v Construiește enunţuri în care să evidenţiezi 
gradele de comparaţie ale adjectivului mic. 

w Identifică adjectivele la gradul superlativ abso-
lut din textele următoare:

� Era un vis misterios/ Şi blând din cale-afară... 
(Mihai Eminescu, S-a dus amorul...)

� Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc! 
(Nicolae Labiș, Moartea căprioarei)

� E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei
  Veşmântul său cel negru, de stele semănat,
  Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei
  Visează câte-aivea deşteaptă n-a visat. 

(Ion Heliade Rădulescu, Zburătorul)
� Încă n-am văzut aşa femeie să plângă de toate 

cele: era miloasă din calea-afară. 
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

� Cică era odată într-un sat un om grozav de leneș. 
(Ion Creangă, Povestea unui om leneș)

��...era frumoasă de mama focului. 
(Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb)

x Din seria următoare de adjective, alege-le pe 
acelea care nu pot avea grade de comparație: 

��adânc ��calm ��complet
��exterior ��rotund ��extrem
��fin ��inferior ��întreg
��minim ��mort ��optim
��perfect ��primar ��principal
��rece ��românesc ��esențial
��sublim ��ultim. 

y Corectează greșelile din următoarele enunțuri:
� Prietenia este cel mai suprem sentiment.
� Colega mea a dat un răspuns foarte perfect.
� Profesorul a subliniat cea mai principală idee din 

lecţia de astăzi.
� Rezultatele voastre sunt mai inferioare faţă de 

ale noastre.
� Cea mai completă este compunerea Anei. 

U Analizează adjectivele din textul care urmează, 
după modelul dat:

Luna răsărise dintre munţi şi se oglindea într-un lac 
mare şi limpede, ca seninul cerului. În fundul lui se vedea 
sclipind, de limpede ce era, un nisip de aur; iar în mijlo-
cul lui, pe o insulă de smarald, înconjurat de un crâng 
de arbori verzi şi stufoşi, se ridica un mândru palat de o 
marmură ca laptele, lucie şi albă – atât de lucie, încât în 
ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint: dumbravă 
şi luncă, lac şi ţărmuri. O luntre aurită veghea pe undele 
limpezi ale lacului lângă poartă; şi-n aerul cel mai curat 
al serii tremurau din palat cântece mândre şi senine.

(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă)

Model: mare = adjectiv variabil cu două forme, se 
acordă în gen și număr cu substantivul „lac” (gen neu-
tru, număr singular), gradul de comparație pozitiv.

V Lucrați în grupe de câte 4, 5 elevi! Căutați 
informații despre cele mai înalte clădiri din lume 
(Grupa I), cele mai rapide mașini (Grupa a II-a), cele 
mai populate țări din lume (Grupa a III-a), cele mai ra-
pide animale (Grupa a IV-a), cele mai mari orașe din 
România (Grupa a V-a). Prezentați informațiile, uti-
lizând adjective la grade de comparație diferite. 
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5. Tipuri de texte descriptive (atelier)
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ale obiectelor prezentate.

I. Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Dacă ar fi intrat bunica în odaia fetiţelor  

şi-ar fi pus ochelarii şi, fără să atingă cu degetul nici 
şifoniera*, nici cele două dulăpioare de lângă paturi-
le de nuc, ar fi văzut că pic de colb* nu-i nicăieri, 
nici muşte, şi-ar fi oftat cu uşurare; ar fi simţit mi-
rosul de podele ceruite îmbinându-se cu aroma de 
răcoare păstrată doar în tihna caselor bătrâne unde 
iernează mere şi gutăi şi ar fi clătinat din cap cu 
bunătate şi cu duioşie; şi s-ar fi aplecat cu multă 
trudă asupra paturilor neted învelite, şi dezvelind 
un colţ ar fi văzut că aşternutu-i de olandă* şi că 

spălătoreasa-i vrednică, şi că-n dulapul rufelor mai 
e sulfină şi lavandă – şi-ar fi acoperit ea cu evlavie 
colţul descoperit; şi dacă ar mai fi deschis şi şifoniera 
şi-ar fi văzut păpuşile care aşteptau emoţia fetiţelor 
premiate la examenul de clasa treia primară şi-ar fi 
luat bunica ochelarii de pe nas, ştergându-şi-i, ar fi 
făcut o cruce la icoana Precuratei din părete, o alta 
deasupra încăperii – şi-ncetişor, încetişor, ar fi ieşit, 
şi s-ar fi dus...

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

Dicţionar

* şifoniera (formă neliterară a cuvântului şifonier) – 
dulap în care se păstrează hainele şi lenjeria
* colb – praf
* olandă – ţesătură deasă și fină, făcută din fire de 
in de bună calitate, folosită la confecționarea len-
jeriei de pat, de corp etc.

u Lucraţi în grupe de câte 3, 4 elevi! Notaţi de-
taliile referitoare la obiectele de mobilier din camera 
descrisă în text, apoi desenaţi o schiţă a acesteia.

v Transcrie o secvenţă referitoare la aspectul gene-
ral al camerei.

w Precizează ordinea în care apar obiectele de 
mobilier.

x Exemplifică două tipuri de imagini artistice 
prin care se redă atmosfera din camera descrisă.

y Realizează o schiţă a camerei tale, apoi prezin tă-le 
colegilor: modul în care sunt așezate obiectele de mo-
bilier; culoarea pereţilor și a obiectelor decorative. 

U Redactează, în 60-100 de cuvinte, descrierea 
locuinţei tale. Schimbă textul redactat de tine cu un 
coleg și corectează compunerea primită, urmărind:

� adecvarea la subiect (prezentarea aspectelor sem-
nificative ale spaţiului, dispunerea camerelor etc.);

� folosirea structurilor specifice textelor descrip-
tive (prezenţa în număr mare a substantivelor și a 
adjectivelor, organizarea detaliilor în raport cu un as-
pect semnificativ etc.);

� respectarea așezării în pagină, a punctuaţiei și  
a ortografiei.
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VI

u Realizează, în 60-100 de cuvinte, descrierea unui obiect sau a unui peisaj:
a) așa cum l-ai descoperi privindu-l de sus/de deasupra;
b) așa cum l-ai vedea de la același nivel.  

v Alcătuiește, în 60-100 de cuvinte, o descriere tip portret a celui mai bun prieten al tău/a actorului tău 
preferat/a personajului preferat dintr-un text literar pe care l-ai citit.

II. Observă atent imaginea alăturată, apoi rezolvă cerinţele:

u Alcătuiește, în 50-70 de cuvinte, portretele copiilor din 
imagine, urmărind: detalii fizionomice și vestimentare, înălţimea, 
atitudinea etc.

v Identifică o atitudine comună tuturor copiilor din imagine.

w Imaginează-ţi că te afli alături de copiii din imagine. Reali-
zează-ţi autoportretul. Ce aveţi în comun?

III. Citește următorul text, apoi rezolvă cerinţele:
Aspectul exterior al lui Momo era într-adevăr oarecum straniu și ar fi putut probabil să sperie întrucâtva 

oamenii preţuind mult curăţenia și rânduiala. Era micuţă și cam slăbuţă, încât cu cea mai mare bunăvoinţă 
lumea nu-și putea da seama dacă n-are decât opt ani sau a și împlinit doisprezece. Avea bucle negre ca pana 
corbului, zbârlite, aratând ca și cum n-ar fi fost niciodată atinse de vreun pieptăne sau de o foarfecă. Avea 
ochi foarte mari, minunat de frumoși și la fel de negri, iar picioarele îi erau de aceeași culoare, căci umbla 
aproape întotdeauna desculţă. Doar iarna purta uneori ghete, dar erau diferite, nu se potriveau între ele și, 
pe lângă aceasta, îi și erau mult prea mari. Cauza era că Momo nu avea nimic altceva decât ceea ce găsea 
întâmplător sau i se dăruia. Fusta îi era cusută din diferite petice pestriţe și îi atârna până la glezne. Pe 
deasupra, purta un surtuc bărbătesc, vechi și mult prea larg, ale cărui mâneci erau suflecate la încheietura 
mâinii. Momo nu voia să le taie, căci se gândea, prevăzătoare, că va mai crește și nu se putea ști dacă va mai 
găsi vreodată un surtuc atât de frumos și de folositor cu atât de multe buzunare.

(Michael Ende, Momo)
u Selectează, pe două coloane, secvenţele care se referă la:
a) aspectul fizic al personajului descris;
b) vestimentaţie.

v Ce trăsături morale ale lui Momo se pot desprinde din fragmentul dat?

w Lucrează împreună cu un coleg! Desenaţi, pornind de la informaţiile din text, o schiţă de portret al lui 
Momo. Care elemente din text îţi sunt utile pentru realizarea schiţei?
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A  20 000 de hectare de rezervaţie naturală cu 
peste 1 000 de specii de plante, din care aproxima-
tiv 100 sunt endemice, adică nu mai pot fi văzute 
nicăieri în lume. Peste 20 de vârfuri mai înalte de 
2 000 de metri, aproximativ 100 de lacuri, cel mai 

întins lac glaciar din ţară şi cel mai adânc se găsesc 
tot aici. Tot acest peisaj este acoperit de o linişte grea, 
străbătută de ciripitul a peste 180 de specii de păsări 
şi murmuratul câtorva zeci de cascade. Parcul 
Naţional Retezat este un loc excepţional; peisajele 
unice, aerul sălbatic şi natura neatinsă fac ca acest 
loc să pară ireal, decupat din cărţile cu basme.

Animale precum urşi, lupi şi râşi, capre negre, 
cerbi, căprioare, mistreţi sau iepuri sunt doar câteva 
dintre vietăţile care zburdă într-un habitat ideal pe 
văile împânzite de peşteri şi avene.

30% din turiștii care vizitează anual Parcul  
Naţional Retezat sunt străini. Accesul în parc se 
face fie prin depresiunea Haţegului și Valea Jiului, 
pe DN66 sau dinspre Caransebeș pe DN68, fie prin  
Petroșani, Lupeni, Uricani și Câmpul lui Neag.

(Parcul Naţional Retezat, https://www.ghiduri- 
turistice.info/ghid-turistic-5- 

parcuri-nationale-din-romania)

B  Cum treceai pe portiţa gardului, după care nici 
nu bănuiai că putea fi un aşa cuib de fericire, privi-
rea ţi se rătăcea pe ceva greu de spus. Pe amândouă 
coastele văgăunei se agăţau trandafiri stufoşi, 
încărcaţi de frunze şi flori; iar în vale, tocmai în 
fund, alţi trandafiri, numai unul şi unul. Un izvor 
de apă, nu ştiu de unde ieşit, şerpuia printre dânşii 
şi se ducea limpede şi săltăreţ, aproape albastru 
câteodată, printr-un pietriş alb, întâlnind în drumul 
lui şi bolovani împrejurul cărora apa ce spumega 
părea că fierbe.

Mai creșteau și flori de câmp pe marginile acestui 
izvor: frumoase romaniţe și floarea albastră a ne-
uitării; căci nici nu puteau să fie uitate pomenitele 
locuri. De sus de tot, din capul unei înguste scări, 
făcută din trepte tăiate în pământul nisipos, valuri 
de frunze și de flori se duceau de colo-colo la cea 
mai ușoară adiere. Dar ce era cu totul frumos era 
verdeaţa acestor frunze, verdeaţă ce pornea de la 

faţa cea mai spălăcită, de-o frăgezime neînchipuit de 
dulce, pentru a urca spre un verde cu totul puternic, 
verde ce câteodată părea că se făcea albastru, atât de 
mult se închidea. Sub povârnișul coastelor, în umbra 
lor deasă, lumea de frunze ajungea să pară neagră. 

(Al. Macedonski, Bucureştii lalelelor  
şi ai trandafirilor)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 
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VI
u (1p) Identifică, în textul A, o secvenţă referitoare 

la numărul speciilor de păsări care trăiesc în 
Parcul Naţional Retezat.

v (1p) Transcrie, din textul B, două secvenţe în care 
sunt menţionate culori. 

w (1p) Indică genul şi numărul adjectivului subli-
niat în secvenţa: De sus de tot, din capul unei 
înguste scări...

x (1p) Notează la ce grad de comparaţie este fieca-
re dintre adjectivele din secvenţa: ...verdeaţă 
ce pornea de la faţa cea mai spălăcită, de-o 
frăgezime neînchipuit de dulce... . 

y (1p) Selectează, din textul A, două adjective la 
gradul comparativ de superioritate.

U (1p) Menţionează două atracţii turistice din  
Parcul Naţional Retezat.

V (1p) Ilustrează două caracteristici ale textului  
descriptiv literar, cu exemple din textul B.

W (1p) Precizează care este elementul central al de-
scrierii din textul A.

X (1p) Redactează un text de 60-100 de cuvinte, în 
care să descrii o grădină/un parc.

 1 punct din oficiu

)�������������

1. Documentează-te pentru a realiza un proiect cu tema Explorez mediul în care trăiesc.

2. Notează ce se întâmplă, într-o săptămână, din punct de vedere meteorologic, în localitatea ta natală. 
Descrie vremea, pe zile.

3. Alcătuieşte, în 60-100 de cuvinte, o descriere a spaţiului/a localităţii în care trăieşti, prezentând detalii 
referitoare la: aşezarea şi culorile caselor, dispunerea şi dimensiunile străzilor etc. 

4. Prezintă-le colegilor proiectul tău.

Pentru 1-4 
��������������
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Pentru 5-6
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Pentru 7-8 
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Pentru 9 
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Unitatea VII
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1. Modele comportamentale  

în legende greco-romane

;�"����������������
de Alexandru Mitru

Prometeu

Zeus era stăpânitor deplin. Nimic nu-i mai stătea 
în cale. Vrerea lui era lege și poruncă pentru toţi zeii. 
Doar cei de jos, de pe pământ, îi făceau uneori ne-
cazuri, căci ba cârteau*, ba ridicau pumnul spre cer 
și-ameninţau...

Mai ales când se abăteau molimi sau revărsări de 
ape, cutremure, sau foc sau moarte adusă de năvăli-
tori, oamenii se-ndârjeau cumplit:

— El, numai el trimite totul! îi este ciudă că nu 
vrem să ne supunem zeilor, întotdeauna, cum vor ei. 
Și-i este teamă că-ntr-o zi vom cuceri Olimpul său, 
cum prorocește Prometeu...

Iar Prometeu, acela pe care oamenii-l proslăveau 
în cântec, avea, pe cât spune legenda, ca tată, pe-un 
titan, Iapet. Iapet era, la rândul său, fiul pământu-
lui, al Gheei și-al cerului înalt, Uranus.

Încă de mic, acest urmaș al lui Iapet se dovedise 
isteţ, cutezător în gânduri și-l întreba pe tatăl său:

— Tată, de ce e lumea asta plină de flori și de 
atâtea roade, de ce-s atâtea animale și zburătoare? 
Pentru cine? De ce n-a fost creată o fiinţă cu minte 
ageră înţeleaptă, ce-ar putea să le stăpânească și să 
le folosească bine?

Iapet nu-i răspundea nimica, nepăsător la în-
trebare... Avea și-așa multe necazuri, cu alţi doi fii 
amestecaţi în răzvrătirea* titanilor* contra lui Zeus. 
Unul dintre ei, Atlas, purta, pe umăr, bolta înstelată. 
Fusese osândit de Zeus să o ţie pe veșnicie. Celălalt, 
pe nume Meneceu, fusese aruncat în Tartar*.

Nu mai avea tatăl, Iapet, decât doi fii, ca alina-
re în ceasurile bătrâneţii, pe Prometeu, și-altul mai 
mic, ce se chema Epimeteu.
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VII Fiul titanului Iapet creează omul
Când a ajuns bărbat în toată firea, Prometeu își 

urma mai departe gândul ce-l frământase încă din 
vremea când era copil: cum ar putea să făurească o 
fiinţă plină de-nsușiri, în stare să conducă bine, să 
folosească chibzuit tot ce se află pe pământ?

Gândind timp îndelung, titanul a luat în pumnii 
săi ţărână. Ţărâna asta a udat-o cu apă proaspătă și 
rece, care ţâșnea dintr-un izvor.

S-a apucat apoi de lucru. A făurit, muncind cu 
grijă și cu migală, un corp de om, de bărbat, ce se-
măna leit cu zeii.

Fiind luat din trupul viu al Gheei și făurit cu mă-
iestrie de către bunul Prometeu, omul a început să 
umble, ca orice fiinţă pe pământ, să-și caute hrana, 
să trăiască.

Prometeu nu s-a mulţumit să făurească-o nouă 
fiinţă, ci a rugat-o pe Atena să-i dea o mână de-aju-
tor, să-i dăruiască-nţelepciune omului său făcut din 
lut.

Atena, după cât se spune, avea și ea o slăbiciune 
pentru feciorul lui Iapet. Îi era drag și poate-n sine 
dorea să-l aibă de bărbat, deși făcuse jurământul 
de-a nu se mărita nicicând. De-aceea, ascultându-i 
glasul, Palas-Atena s-a-nvoit. Și-a suflat peste acea 
fiinţă plămădită* de Prometeu. Omul a căpătat și 
cuget. Gândul lui a-nceput să zboare.

Zeus n-ar fi fost împotrivă ca fiul lui Iapet să fă-
urească vreun animal, vreo pasăre. Dar omul, ce se-
măna leit cu zeii, nu îi era deloc pe plac. Și-atunci 
Zeus a hotărât ca omul, nou creat din tină*, să-i stea 
supus, îndatorat, și să-l slăvească-ntotdeauna.

Prometeu aduce oamenilor focul
Numai că Prometeu ceruse, în repetate rânduri, 

focul, să-l dea și oamenilor săi. Zeus îl amâna cu 
vorba de azi, pe mâine și poimâine.

Acum, după-ntâmplarea asta, s-a dus la el încă o 
dată, și l-a rugat:

— Oamenii trăiesc greu. Îndură frig, îndură bez-
nă. Sălășluiesc numai în peșteri. Sunt doar pescari și 
vânători. Mănâncă fructe din copaci. Eu vreau să-i 
văd meșteșugari, și pentru asta au nevoie de focul 
tău, ce se găsește, zăvorât bine, în Olimp...

Dar Zeus, mânios pentru ocara* îndurată, l-a 
luat pe Prometeu la goană.

— Tu ce gândești? Că Zeus e-atât de prost să le 
dea oamenilor focul? Tu i-ai făcut asemeni nouă, și 
dacă or avea și focul, ar fi în stare să se scoale cu ar-
mele să mă lovească și să-mi pierd tronul...

— Eu una știu, măreţe Zeus, că oamenii, până la 
urmă, tot or să capete acest foc...

— Când crezi că mă îndupleci! a răcnit Zeus. [...] 
Oamenii-n vale pot să piară, și focul tot n-am să ţi-l 
dau. Eu nu-l trimit jos, pe pământ, decât când vreau 
să pedepsesc făpturile-ţi nesuferite, însă atunci sub 
chip de trăsnet. Deci du-te, du-te, Prometeu, până 
n-apuc să te lovesc pe tine, cel dintâi, acum, fiindcă 
m-ai îndârjit destul...

Altul, de spaimă, ar fi cerut grăbit iertare, cău-
tând, cumva, să-l îmblânzească pe zeul cel atotpu-
ternic. Dar Prometeu, prea îndrăzneţ, nu era unul 
dintr-aceștia.

Și-așa, precum spune legenda, în toiul nopţii 
următoare, titanul a pornit la drum. S-a furișat în 
fierăria unde lucra Hefaistos fulgere lucii orbitoare, 
pentru stăpânul din Olimp. În fierărie, pe-un pat 
moale, Hefaistos sforăia dus. Focul ardea domol pe 
vatră, cu pâlpâiri albastre, roșii, aruncând umbre vi-
orii pe faţa zeului înnegrită de fum, cenușă și scân-
tei, scăldată toată în sudori.

Deodată, auzind un zgomot, Hefaistos s-a întors 
pe-o parte, cu trupul greu și obosit, și-a îngăimat 
ceva prin somn. Prometeu s-a oprit puţin. Avea cu 
el, în mâna stângă, tulpina unei plante verzi – plan-
tă de soc, pe cât se spune – scobită însă înlăuntru. 
Luase tulpina asta verde, ca să ascundă în ea focul și 
totuși să nu se aprindă. A stat și-a așteptat o vreme, 
până ce a văzut că zeul a adormit ca mai-nainte și, 
repede, a luat din vatră un bob de jar și l-a ascuns în 
tulpiniţa verde. Apoi s-a repezit afară...
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Vocabular

u Explică sensul cuvintelor scrise îngroșat în următoarele secvenţe din textul dat: 
� se dovedise isteţ, cutezător în gânduri   � o flacără strălucitoare s-a-nălţat veselă-n văzduh 
� Noaptea era adâncă, neagră.    � Gândul lui a-nceput să zboare. 

v Indică forma literară actuală a următoarelor cuvinte din textul dat: să o ţie; înlăuntru.

w Alcătuiește trei enunţuri din care să rezulte sensurile diferite ale verbului a aprinde.

Semne de punctuaţie și de ortografie

Explică rolul semnelor de punctuaţie și de ortografie învăţate, din secvenţa următoare:
— Cum? Focul meu a fost furat? a răcnit Zeus, în Olimp, așa de tare, că pământul s-a zguduit până-n străfund. 

Cum? De titanul Prometeu?... O! Blestematul!

Modele comportamentale. Eroul civilizator

u Alcătuiește arborele genealogic al familiei lui Prometeu, pornind de la informaţiile din text.

v Caută, într-un dicţionar de mitologie, informaţii despre Atlas și despre Meneceu, ceilalţi fii ai lui Iapet. Prezin-
tă motivele pentru care au fost pedepsiţi de Zeus.

w Notează motivul pentru care Prometeu creează omul.

x Prezintă circumstanţele în care Prometeu le dăruiește oamenilor focul.

Dicţionar

* ocară – batjocură
* a cârti – a-și exprima (mereu) nemulțumirea prin murmure sau critici (făcute de obicei în absența 

celui în cauză); a se plânge, a protesta (mereu)
* răzvrătire – revoltă
* titan – om cu puteri extraordinare; uriaș, gigant; om cu calități extraordinare, cu o putere de muncă 

ieșită din comun
* Tartar – (în mitologia antică) loc situat în fundul infernului, în care se presupune că erau chinuiți 

cei care păcătuiau față de zei; (în credința creștină) iad, infern
* plămădit – făurit, făcut
* tină – pământ, ţărână

Noaptea era adâncă, neagră. Prometeu a fugit 
prin noapte. A tot fugit neobosit, până ce-a ajuns în 
văi. Acolo s-a oprit din fugă. A chemat oamenii la el. 
Cu bobul roșu a aprins o grămăjoară de surcele. Sur-
celele au pâlpâit, și-o flacără strălucitoare s-a-năl-
ţat veselă-n văzduh. Din grămăjoara asta mică, alte 
mormane s-au aprins. Și-acum, în peșteri, pe de-a 
rândul, focul ardea vioi, în timp ce oamenii se încăl-
zeau și-i mulţumeau, cu negrăită bucurie, celui ce-i 
ocrotise iar.

Dar cum s-a văzut arzând focul, pe câmp, pe 
munte, prin păduri, Hermes l-a și vestit pe Zeus:

— Stăpâne, focul din Olimp a fost răpit de  
Prometeu și dăruit celor de jos. Privește-i cum își 
moaie-n flăcări arama și o ciocănesc, își fac unelte, 
arme, roate, corăbii, case, tot ce vor... Sunt învăţaţi 
de Prometeu, titanul care ne-a trădat...

— Cum? Focul meu a fost furat? a răcnit Zeus, în 
Olimp, așa de tare, că pământul s-a zguduit până-n 
străfund. Cum? De titanul Prometeu?... O! Bleste-
matul! A sosit clipa când ne vom răfui. Întâi vreau 
să-i lovesc pe oameni, să vadă el cum i-am lovit. Pe 
urmă vine rândul său...
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u Ai un model de viaţă? Prezintă-l, într-un text de 60-100 de cuvinte.

v Caută informaţii despre alţi doi eroi din Legendele Olimpului, alcătuind o fișă în care să notezi ce au făcut 
și ce valori morale îi definesc.

w Alcătuiește un arbore genealogic al zeilor din Olimp și notează ce a făcut fiecare generaţie de zei. 

x Identifică patru valori morale care te definesc, apoi compară-le cu acelea care caracterizează un erou 
din Legendele Olimpului sau dintr-un basm popular românesc.

��������	�
��

y Găsește o explicaţie pentru furia lui Zeus, când află ce a făcut Prometeu.

U Consideri că gestul lui Prometeu este corect? Motivează-ţi opinia.

V Ce reprezintă oamenii pentru Prometeu? Dar pentru Zeus?

W De ce crezi că focul era important pentru oameni?

X Prometeu este caracterizat de trăsături morale, cum sunt bunătatea sau grija pentru oameni. Menţio-
nează alte două trăsături de caracter ale acestuia, care se desprind din text.

at Împărţiţi-vă în trei grupe și �������	
���������������
�	��
Grupa I își asumă identitatea lui Zeus și prezintă sentimentele trăite de acesta, când află că Prometeu a 

dăruit oamenilor focul, în ciuda interdicţiei.
Grupa a II-a își asumă identitatea lui Prometeu și prezintă sentimentele trăite de acesta în noaptea în care 

a furat focul.
Grupa a III-a își asumă identitatea lui Iapet, tatăl lui Prometeu, și prezintă reacţia acestuia la aflarea veștii că și 

asupra lui Prometeu se va abate răzbunarea lui Zeus.

ak În basmele populare românești, există numeroase personaje care îndeplinesc acţiuni deosebit de im-
portante pentru oameni. De exemplu, Greuceanu aduce înapoi soarele și luna, furate de zmei. Notează alte trei 
exemple de eroi din basmele populare românești și prezintă-le acţiunile.

al Stabilește două asemănări și două deosebiri între Prometeu și unul dintre personajele selectate de tine.
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2. Părţi principale de propoziţie  

Predicatul
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Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Copacul are mii și mii de ferestre pe scoarța lui 

cea groasă. [...] Dincolo de ferestre sunt multe camere 
luminoase. Aici lucrează Copacinii. 

— Cine sunt Copacinii?
— Copacinii sunt omuleții care cresc copacii și le 

dau vârstă. Ei vin din adâncul pământului pe niște 
autostrăzi cu benzi late. Copacinii circulă pe aceste 
autostrăzi fără a se ciocni. Te miri tu? Nu se ciocnesc 
pentru că fiecare are culoarul lui. Mașinile lor n-au 
roți și nici motoare. Sunt ca niște triunghiuri. 

— Și atunci cum pot circula cu mare viteză? 
— Simplu. Ei știu să anuleze forța gravitației. [...]

— Ei colorează și florile? 
— Eu ți-am spus doar. Ei fac totul. 
— Dar când unui copac îi cad frunzele? 
— Atunci câțiva Copacini se retrag în adân-

cul pământului pentru a prepara noi culori și noi 
parfumuri pentru florile anului viitor. Știi ce mi 
s-a întâmplat într-o seară? S-a deschis un geam în 
scoarța pământului și a apărut un Copacin. S-a ui-
tat la mine și mi-a strigat: 

— Băiatule, din cauza secetei murim de sete! 
Toarnă tu la rădăcina asta o găleată cu apă! 

 (Text adaptat după Copacinii, de Doina Cetea)

u Precizează ce sunt, ca parte de vorbire, cuvin-
tele subliniate și la ce întrebare răspund:

� Aici lucrează Copacinii.
� S-a deschis un geam în scoarța pământului...

v Se dă următoarea secvenţă din text:
Copacinii circulă pe aceste autostrăzi fără a se ciocni.
a) Precizează felul verbelor (după înţeles) și modul 

lor.
b) Care dintre formele verbale identificate nu poa-

te lipsi din comunicare? La ce mod se află aceasta?

������

�����
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VII

u Completează, în caiet, spaţiile punctate cu predicatele corespunzătoare:
Odată, regele ... o petrecere mare la care îi ... pe toţi feciorii din împrejurimi, și mai de departe, ... de unde ... .

(Fraţii Grimm, Regele Cioc-de-sturz)

nu conta veneauinvită dădu

v Alcătuiește patru propoziţii în care să apară predicate verbale, exprimate prin verbe la modul indicativ.

w Completează, în caiet, propoziţiile următoare cu predicate verbale exprimate prin verbele dintre paran-
teze, la modul imperativ:

� ... cu noi în excursie! (a veni)    ��... acum! (a vorbi)
� ... cărţile la bibliotecă! (a lăsa)    � ... regulile jocului! (a respecta)

x Analizează predicatele verbale din propoziţiile următoare, după modelul dat:
� Vizionăm un film inspirat din legende despre zei.  � Nimeni nu ascultă muzică acum.
� Rămâneţi aici până mâine!     � Cine a ajuns primul acasă?
� Prietenii mei vor ieși împreună în parc.   � Câţi dintre voi fac sport?

Model: vizionăm = predicat verbal, exprimat prin verb, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numă-
rul plural.

y Alcătuiește o compunere de 80-100 de cuvinte, în care să prezinţi o întâlnire imaginară cu un zeu sau cu 
un personaj de basm. În compunerea ta, vei integra două predicate verbale, pe care le vei sublinia.

w Rezolvă cerinţele:
a) Completează, în caiet, următoarele comunicări, 

cu formele potrivite ale verbelor dintre paranteze:
� La rădăcina copacului, ... (a apărea) o mică vie-

tate.
� Vântul ... (a adia) printre ramurile copacilor.
b) Ai pus verbele dintre paranteze la un mod per-

sonal sau nepersonal?

x La ce mod ai utilizat verbele dintre paranteze?
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3. Părţi principale de propoziţie 

Subiectul
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Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:

Duduia Lizuca nu stătu mult în cumpănă*. 
— Patrocle, vorbi ea înălţând lângă nas arătătorul 

mâinii stângi, eu nu mai stau aici. Mă duc la bunicii 
mei.

Câinele o privea ţintă.
Fetiţa se strecură spre cerdacul de dindos, pe 

unde o scosese slujnicuţa, şi trase dintr-un cotlon al 
ei o hăinuţă şi o beretă de lână roşie. [...] Apoi iar 
rămase gânditoare.

Stând cuminte pe coadă, Patrocle îi urmărea 
toate mişcările. Îndemnat de prevederea stăpânei 
lui, se prelinse, nesimţit şi cu urechile clăpăuge, spre 
bucătărie, şi se întoarse în scurt timp, purtând de-
licat în gură, numai de o margine, o felie mare de 
pâine albă. [...]

— Patrocle, de ce duci pâinea în gură? întrebă 
râzând Lizuca.

— Pentru că n-am buzunar! îi răspunse cu ochii 
căţeluşul, foarte vesel.

— Atunci s-o strângem la mine, s-avem la vreme 
de nevoie, hotărî duduia Lizuca; şi, primind de la 
Patrocle pâinea, o aşeză cu grijă într-un buzunar  
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u Precizează despre cine se vorbește în urmă-
toarele comunicări:

� Câinele o privea ţintă.
� Lizuca știa toate cotloanele casei.
� ...vorbi ea înălţând lângă nas arătătorul mâinii 

stângi...
� Noi fugim.

v Completează, în caiet, următoarele comuni-
cări, cu substantive și pronume adecvate, folosind 
informaţiile din textul dat:

��... vorbește cu Patrocle.
��... și ... pleacă la bunici. 
��... aduce o felie mare de pâine albă.
�� ... și ... discută despre cele necesare pentru 

drum.

w Indică predicatele verbale din următoarele 
propoziţii și precizează persoana și numărul verbe-
lor prin care acestea se exprimă. 

� Stând cuminte pe coadă, Patrocle îi urmărea 
toate mișcările.

� Noi plecăm la bunici.

x Păstrează persoana și schimbă numărul la 
care se află pronumele personale cu rol de subiect 
în următoarele propoziţii. Ce observaţii poţi face 
despre forma verbelor cu rol de predicat?

� Tu mergi la bunici în vacanţe.
� Ei vin în vizită la sfârșitul săptămânii.

y Înlocuiește substantivul cu rol de subiect 
în următoarea propoziţie cu un pronume personal 
adecvat. Ce observi în legătură cu persoana și nu-
mărul verbului din propoziţie?

� Copiii povestesc un basm.
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al hăinuţei roşii. Ne mai trebuie ceva, urmă fetiţa, şi pe urmă fugim. Ne ducem în lume, la bunicii noştri.
Lizuca ştia toate cotloanele casei. Găsi îndată cenuşa de care avea mare nevoie, umplu ochi celălalt bu-

zunar al hăinuţei sale şi se întoarse spre portiţa de la stradă. 
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)

Dicţionar

* a sta în cumpănă – a se gândi, a medita
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u Transcrie propoziţiile următoare și subliniază 
cu roșu predicatele verbale și cu verde, subiectele:

� Eu pot renunţa la acest proiect fără a avea re-
grete.

� Discutând cu tine, noi am înţeles soluţia propusă.
� Maria și Ioana au cumpărat două cărţi de colorat.
� Veniţi și voi la cursul festiv?
� Piesa de teatru va dura două ore.
� Am auzit un zgomot puternic în camera alătu-

rată.

v Alege forma corespunzătoare a verbelor din 
următoarele propoziţii, astfel încât acestea să aibă rol 
de predicat:

� Păsările zboară/zburând în înaltul cerului.
� De ce aţi întârziat/a întârzia atât de mult?
� Nepoţii de ascultat/ascultau fascinaţi poveștile 

bunicului.

w Completează, în caiet, fiecare propoziţie, cu 
subiecte exprimate prin substantiv comun, substan-
tiv propriu, respectiv prin pronume personal:

� ... au ajuns în staţiune.
� Vă însoţește ... în excursie?
� În clasă, au intrat ... .

x Scrie în caiet propoziţiile și completează spaţi-
ile libere cu subiecte multiple:

� ... locuiesc în același oraș.
� ... vor recita poezii de Mihai Eminescu.
� De ce nu au terminat de lucrat ...?
� ... parcurgem întregul traseu.

y Pune verbele dintre paranteze la forma potri-
vită, realizând acordul predicatelor verbale cu subiec-
tele:

� Mama și tata (a pregăti) bagajele din timp.
� Eu (a găsi) inelul pierdut.
� Tu și sora ta (a juca) șotron în parc.
� Înaintea noastră (a merge) Radu și Bogdan.

U Alege forma corectă a predicatelor din propo-
ziţiile următoare:

� Copiii alerg/aleargă în curtea școlii.
� De ce te doare/dor picioarele?
� Bunicii Mariei sosesc/sosește mâine.
� Vă deranja/deranjau discuţiile cu noi?

V Analizează predicatele și subiectele din urmă-
toarele propoziţii, după modelul dat:

� Bunica mi-a povestit despre jocurile copiilor de 
altădată.

� Vlad a tăcut la auzul celor spuse de mătușa lui.
� O rază de soare apare în colţul ferestrei.
� Ne plac revistele cu benzi desenate.
� Eu și fratele meu frunzăream cărţile împrumuta-

te de la bibliotecă.
� Vă deranjează parfumul puternic al florilor de 

crin?
Model: bunica = subiect simplu, exprimat prin 

substantiv comun, număr singular, gen feminin, arti-
culat cu articolul hotărât -a;

a povestit = predicat verbal, exprimat prin verb 
predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, 
persoana a III-a, numărul singular. 
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Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:

u Transcrie prima propoziţie din text.

v Identifică predicatul și subiectul din propoziţia tran-
scrisă.

w Pune întrebările potrivite la care să răspundă cuvin-
tele scrise îngroșat, apoi indică, printr-o săgeată, părţile de 
vorbire pe care le determină.

� ������������B�
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În dimineața aceea, bunicul meu dinspre tată m-a trezit 
pe la trei. În Negoi, Dolj, la marginea din sud a satului și a 
țării, la patru kilometri de Dunăre, ora trei a unei dimineți 
de iulie este nu neagră, ci de un albastru mat, încă misteri-
os și mai cu seamă catifelat. Cârâieli, clinchete și clipoceli se 
auzeau înfundat în curtea largă, în pantă, a bunicilor, ur-
mând să sporească mai mult până la răsăritul soarelui. [...] 
La vârsta aceea, o trezire matinală este, în sine, garanția unei 
aventuri. Știam de cu seară că, până în ora patru, voi pleca 
la drum, cu tataie, unul lângă altul, cu bicicletele, la Băilești. 

 (Adrian Cioroianu, O dimineață cu tataie,  
vol. Cartea cu bunici)

4. Părţi secundare de propoziţie 

Atributul
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x Care dintre părţile de propoziţie scrise îngroșat în 
textul dat depinde de un substantiv?

y Identifică, în secvenţa următoare, părţile de propo-
ziţie care depind de un substantiv și notează întrebarea la 
care răspund: Cârâieli, clinchete și clipoceli se auzeau înfun-
dat în curtea largă, în pantă, a bunicilor...

U Precizează prin ce părţi de vorbire sunt exprima-
te atributele subliniate în următoarea secvenţă din textul 
dat: În Negoi, Dolj, la marginea din sud a satului și a țării, 
la patru kilometri de Dunăre, ora trei a unei dimineți de iulie 
este nu neagră, ci de un albastru mat, încă misterios și mai cu 
seamă catifelat.

V Notează, din textul dat, două atribute exprimate 
prin substantive însoţite de prepoziţii.

W Găsește, în următorul enunţ, atributul exprimat 
prin pronume personal:

� Plimbarea cu tine mi-a făcut plăcere.

u Identifică atributele din textul următor și precizează substantivele pe care le determină:
Mă gândeam că e momentul potrivit să le semăn, pentru că era imediat după sezonul ploios, iar soarele era la 

miazăzi. Astfel că am săpat cât de bine am putut o bucată de pământ cu o sapă din lemn și, împărţindu-l în două 
părţi, am semănat grânele.

(Daniel Defoe, Robinson Crusoe)

v Completează spaţiile punctate, în caiet, cu atribute exprimate prin adjective potrivite, la gradele de 
comparaţie cerute: 

� Am mers la spectacolul unui cântăreţ ... (grad pozitiv).
� ... (grad superlativ relativ de superioritate) atlet a câștigat cursa.
� Spectatorii au fost fascinaţi de vocea ei ... (grad superlativ absolut).

w Înlocuiește, în propoziţiile următoare, atributele scrise îngroșat, exprimate prin adjective, cu atribute 
exprimate prin substantive:

� Admira peisajul hibernal de la mansarda casei sale. 
� Liliecii sunt animale nocturne.
� În perioada sărbătorilor de iarnă, staţiunile montane sunt algomerate.
� Vântul primăvăratic împrăștie petalele florilor de cais.

x Alcătuiește trei propoziţii în care să apară atribute exprimate prin pronume personale de persoana I,  
a II-a și a III-a.

y Construiește o propoziţie despre o persoană pe care o admiri, în care un substantiv să fie determinat 
de două atribute.

U Analizează atributele din textul următor:
Am ieșit într-o semicurte interioară, înconjurată, pe trei laturi de bloc și institut, pe a patra aflându-se gardul de 

beton al morii. Era o curte mică, asfaltată, foarte curată în comparaţie cu spatele blocului.
(Mircea Cărtărescu, Mendebilul)
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VII
5. Propoziţia
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Pupi trăia fericit într-o mică fermă de la țară. 
— Astăzi o să-mi cam murdăresc blănița... lătră el, ieșind din cușcă. O să-mi caut un prieten și o să facem 

plăcințele din lut! 
Cum la acea oră ograda era pustie, Pupi o șterse spre pă-

dure, ca să-și caute pe acolo un tovarăș de joacă. [...] Bursucel 
locuia într-o casă sub pământ, numită vizuină. 

— Îmi pare rău, îi zise el, dar astăzi nu pot veni la joacă. 
— Și de ce, mă rog? întrebă cățelușul. 
— Păi, trebuie să fac curat în vizuină, îi răspunse Bursu-

cel. Dacă vin cu tine să facem plăcințele, o să mă murdăresc și 
iarăși o să las urme prin casă. Înțelegi tu?

Pupi plecă dezamăgit mai departe. 
— Bună, Păsărel! strigă el, uitându-se spre un cuib aflat 

pe creanga unui copac. N-ai vrea să facem împreună niște 
plăcințele de lut? 

— Îmi pare rău, Pupi, dar acum nu pot. O aștept pe mama 
ca să reparăm cuibul. Poate mai încolo, îi răspunse Păsărel. 

După asta, Pupi o observă pe vulpiță în vizuina ei. 
— Nici tu nu vrei să facem plăcințele? întrebă el. 
— O, ce mi-ar mai plăcea! răspunse mica vulpe. Dar căsuța mea se află în mijlocul câmpului acestuia 

plin de pietre. Nu vom găsi pic de lut pe-aici!
— Asta cam așa-i... suspină trist Pupi privind în jur. 

(Gordon Volke, Robert Toon, Cățelușul murdar)

Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:
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u Identifică predicatele din comunicările scrise 
îngroșat în text. Ce observații poți face în legătură cu nu-
mărul predicatelor din fiecare comunicare?

v Alcătuiește propoziții numai din subiect și predicat, 
asociind corect următoarele cuvinte: Pupi, Păsărel, latră, 
așteaptă.

w Dezvoltă, pe rând, următoarele propoziții, adăugând 
părți secundare de propoziție care să răspundă la întrebări-
le dintre paranteze:

� Pupi iese ... (de unde iese?).
� Cățelușul suspină ... (cum suspină?).
� (ce fel de vulpe?) ... vulpe răspunde.

x Transcrie propozițiile următoare în caiet și subliniază 
cu roșu părțile principale și cu verde părțile secundare de 
propoziție.

� Pupi plecă dezamăgit mai departe.
� După asta, Pupi o observă pe vulpiță în vizuina ei. 

y Se dau următoarele structuri: 
� Cățelușul Pupi va face plăcințele ... lut.
� Cuibul lui Păsărel se află ... creanga unui copac.
� Bursucel face curat ... vizuină.
a) Găsește prepoziții potrivite și completează, în caiet, 

spațiile libere. 
b) Cuvintele precedate de prepoziții sunt părți principa-

le sau părți secundare de propoziție?

U Respectând modelul dat, modifică propozițiile  
următoare și precizează ce deosebiri apar între formele ver-
belor cu funcția sintactică de predicat. 

� Pupi trăia fericit într-o mică fermă de la țară. 
� Pupi plecă dezamăgit mai departe. 
� După asta, Pupi o observă pe vulpiță în vizuina ei.
� Dar căsuța mea se află în mijlocul câmpului acestuia plin 
de pietre.

Model: 

Pupi trăia fericit într-o mică fermă de la țară.
Pupi nu trăia fericit într-o mică fermă de la țară. 
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VII

u Formează propoziții simple asociind subiecte-
le și predicatele scrise pe următoarele petale:

copiii ciripesc
miorlăie

desenează

păsările

începe

concursul
motanul

v Transformă următoarele propoziții dezvoltate 
în propoziții simple: 

� Copilul aranjează jucăriile pe masă.
� Vântul sufla dinspre uscat. 
� Plecăm la ora patru.
� Barca plutea lin pe valuri.
� Eu l-am încurajat pe colegul meu de bancă. 

w Modifică următoarele propoziții simple astfel 
încât să devină propoziții dezvoltate: 

� Copiii aleargă.  � Tună.
� Soarele a răsărit.  � Păsările zboară.

� A venit vacanța!

x Lucrați în perechi! Scrieți cel puțin cinci 
propoziții dezvoltate despre vacanța de vară. Unul 
dintre voi va propune predicatul și subiectul, iar celă-
lalt va adăuga părţi secundare de propoziţie. 

y Transcrie, pe două coloane, propozițiile afir-
mative și propozițiile negative din seria următoare de 
proverbe:

� Nu iese fum fără foc. 
� Buturuga mică răstoarnă carul mare.
� Banii n-au miros.
� Lauda de sine nu miroase a bine. 
� Urma scapă turma. 
� Răbdarea trece marea.
� Vorba dulce mult aduce.
� Capul plecat sabia nu-l taie.
� La omul sărac nici boii nu trag. 
� Paza bună trece primejdia rea. 

U În secvențele scrise îngroșat mai jos, transfor-
mă propozițiile afirmative în propoziții negative și pe 
cele negative în propoziții afirmative. 

Vă spun ca să știți și voi: cuvintele care îmi trebuie 
pentru povești le scot din călimară. 

Într-o zi un cuvânt nu vru să iasă afară.
Tot ciocănind desperate în sticlă cu penița, ieșiră 

cuvintele: Politețe, Hărnicie, Prietenie. 

— Hai, spune-ne ce cauți?
— Îl caut pe Nu. Fără el nu pot termina povestea. 

— Pe Nu? L-a luat o fetiță în brațe și nu-i mai dă dru-
mul. 

— Dacă, de plidă, vorbi cuvântul Hărnicie, îi spune 
mama: Pune masa! sau Adu apa!, Mătură!, fetița spu-
ne că nu poate: are pe Nu în brațe. 

 (Octav Pancu Iași, Fetița care l-a luat pe NU în brațe)

V Lucrați în grupe de câte 3, 4 elevi! Utilizând 
propoziții negative, formulați cinci reguli care trebuie 
respectate în timpul deplasării cu mijloacele de trans-
port în comun. 

W Alcătuiește propoziții dezvoltate, respectând 
cerințele:

a) subiect exprimat prin substantiv comun + pre-
dicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul  
indicativ + parte secundară de propoziție exprimată 
prin substantiv propriu;

b) subiect exprimat prin pronume personal + pre-
dicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul in-
dicativ + parte secundară de propoziție exprimată prin 
substantiv comun + parte secundară de propoziție ex-
primată prin adjectiv;

c) subiect exprimat prin pronume personal + pre-
dicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul  
indicativ + parte secundară de propoziție exprimată 
prin substantiv comun + parte secundară de propoziție 
exprimată prin substantiv comun + parte secundară 
de propoziție exprimată prin adjectiv. 
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6. Enunţul
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u Transcrie, din text, două comunicări care transmit informații referitoare la personajul Petruș.

v Identifică în text o comunicare ce redă îndemnul bătrânului pensionar către Petruș și o comunicare ce 
exprimă starea sufletească a lui Petruș.

w Selectează, din text, o întrebare pe care nepoata i-o adresează bunicului. 
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Citește cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele: 

Fetița cu părul bălai și cu ochii albaștri, ne-
poata fostului profesor, se ținuse de cuvânt. Vor-
bise cu bunicul, luând povestea pe departe, cu 
mici și nevinovate șiretlicuri. 

— Bunicule, mai ții minte pe băiatul de lângă 
noi, de la circ, din seara reprezentației de adio? 

— Ei, ce-i cu dânsul? 
— Grozav l-a mai amărât pe el tot ce s-a în-

tâmplat atunci cu Fram!...
— Mi-a părut rău și mie... Asta-i tot? 
— Mai este ceva cu dânsul. 
— Ce anume? 
— Grozav îi mai place lui să citească istorii despre urșii albi și despre călătoriile la poli...
— Foarte frumos pentru el. Am văzut eu că are o privire de băiat deștept. 
— Da, dar nu are cărți, bunicule!
Bunicul se prefăcuse a se mira, zâmbind pe sub mustățile albe, fiindcă bănuia că nepoțica n-a adus ea 

vorba fără un anume rost. [...] 
Petruș s-a înfățișat la ușă a doua zi. Și fostul profesor, bătrânul pensionar, după ce a stat puțin de vorbă, 

îl îndeamnă:
— Haidem sus, în bibliotecă, să alegem împreună ce-ți dorește inima...

 (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)
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VII

u Precizează felul enunțurilor următoare:
� Astâmpără-te!
� Vrei și tu să devii actor?
� Orașul forfotea de trecătorii grăbiți să ajungă la serviciu.
� Atât de ușor a rezolvat exercițiile de pe fișa de lucru!
� Hai să vorbim și despre altceva!
� Ce captivantă a fost ora de pictură!
� Știi că trebuie să completezi formularul de înscriere.

v Se dă textul: 
Aleodor îl ascultă, căci era băiat viteaz şi de treabă, şi îi legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise:
— Ţine peniţa* asta, voinicule, şi când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. 
Luă peniţa Aleodor, şi-şi cătă de drum. Dară nu făcu ca la o sută de paşi şi iată că dete peste un tăune. Când se 

gătea a-l strivi cu piciorul, tăunele zise:
— Cruţă-mi viaţa, Aleodor împărat, şi eu te voi mântui pe tine de la moarte. Ţine acest pufuleţ din aripioara mea, 

şi când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.
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x Modifică următoarele comunicări, respectând modelul dat: 
� Știi că trebuie să nu mai întârzii la oră. 
� Ești convins că trebuie să nu mai pui atât de multe întrebări.
� Știi că este obligatoriu să nu mai insiști pe asemenea detalii.
Model: Știi că trebuie să nu mai întârzii la oră. 

Trebuie să nu mai întârzii la oră.
Nu mai întârzia la oră!
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Auzind Aleodor unele ca acestea, şi că îi zise şi pre nume, odată ridică piciorul şi lăsă pe tăune să se ducă în voia 
lui.

 (Aleodor Împărat, basm cules de Petre Ispirescu)

Dicţionar

* peniţă – pană mai mică

Cerinţe:
a) Transcrie în caiet două enunţuri asertive. 
b) Completează prima replică din text cu două enunţuri imperative.

w Construiește enunțuri exclamative care să exprime, pe rând, admirația, uimirea, nemulțumirea, reproșul.

x Scrie zece reguli ale clasei tale, folosind enunțuri imperative. 

y Formulează cinci întrebări pe care ai dori să le adresezi actorului tău preferat. 

U Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla care sunt amintirile 
lor preferate din copilărie. Formulează cinci întrebări la care colegii tăi trebuie să răspundă. 

V Lucrați în perechi! Se dă următoarea situație: Vlad se află într-un magazin de electronice și dorește 
să cumpere un telefon mobil. Unul dintre voi joacă rolul lui Vlad, iar celălalt, rolul vânzătorului. Construiți un 
dialog în care să cereți și să primiți informații despre noul produs. 

 W Completează, în caiet, rebusul următor, pentru a descoperi cuvântul din coloana colorată:

1

2

3

4

5

6

 1. Cuvântul cu rol de subiect din propoziţia: Zâna a transformat norii negri în nori albi.
 2. Verbul din propoziţia următoare, la modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singu-
lar: Cântam cu plăcere în corul școlii.
 3. Atributul din propoziţia: Dragostea mamei îl ocrotește.
 4. A doua silabă a adjectivului ambiţios.
 5. Sinonim pentru adjectivul subliniat în enunţul: Băieţelul avea păr ondulat.
 6. Cuvântul cu rol de predicat din propoziţia: Culoarea florii atrage atenţia tuturor.
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 de Elif Shafak

7. Identitate personală –  

identitate culturală
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Într-un oraș mare, pe o stradă largă, la etajul al 
treilea al unui bloc albastru, locuia o fetiţă. Nu era 
nici prea înaltă, nici prea scundă. Culoarea părului 
ei era de un castaniu care vara bătea spre galben, iar 
toamna, spre roșcat. Poate că era un pic cam slăbu-
ţă, dar nu s-ar zice nici că era slabă de s-o ia vântul 

pe stradă. Faţa îi era rotundă și ochii, căprui. Cel 
mai mult îi plăcea să citească, să asculte muzică, să 
se uite la filme, să deseneze, să se joace cu mingea, 
să sară coarda și să facă biscuiţi cu ciocolată. Jocul 
care îi plăcea cel mai mult și pe care îl juca singură 
era acela de a ghici forme necunoscute în norii de 
pe cer. Uneori, un nor se asemăna foarte tare cu un 
melc uriaș, alteori cu o girafă. Uneori semăna cu un 
hamburger, alteori cu o îngheţată care se topește în 
cornetul ei.

Fetiţa avea și animale preferate: pisicile, câinii, 
caprele, caii și veveriţele dungate. Adevărul este că 
nu întâlnise încă în viaţa ei o veveriţă dungată, dar, 
chiar și-așa, le iubea. Pereţii camerei ei erau plini de 
poze cu veveriţe dungate.

Încă de când era cât un dop își dorise o pisică. 
Sau un căţel. Sau o capră. Sau un cal. Dar mama ei, 
doamna Hayal, îi spunea întotdeauna: „Nu se poa-
te! Pisicii îi cade părul și-am să fac alergie, capra 
behăie și-o să deranjeze vecinii. Iar calul nu avem 
unde să-l ţinem, fetiţa mea.”

— Dar, mami, vreau și eu să hrănesc un animal!
— Îl vei hrăni când vom merge la grădina zoo-

logică!
— Dar e interzis! Și, oricum, eu vreau să avem 

animalul nostru la noi acasă!
În cele din urmă, în decursul acelui an, bunicul 

ei, domnul Hassan, îi dăruise două broscuţe-ţestoa-
se de apă. Le ţinea pe o măsuţă într-un bol de sticlă. 
Le chema Ziua și Noaptea. Dar, cum semănau ca 
două picături de apă, era greu să-ţi dai seama cine-i 
Ziua și cine-i Noaptea. [...]

La fel cum iubea animalele, iubea și sportul. În 
special baschetul și voleiul. Îi plăcea și fotbalul. „Fot-
balul nu este pentru fete”, i se spunea. Dar în came-
ra ei avea un album în care colecţiona cartonașe cu 
fotbaliști. Știa mai bine decât mulţi băieţi din cla-
sa ei care sportiv a marcat nu știu câte goluri, care 
echipă a câștigat de nu știu câte ori.

Dintre fructe, îi plăceau merele, mandarinele și 
pepenii; dintre culori, prefera roșul, movul și verdele; 
dintre anotimpuri, ar fi ales iarna și primăvara. Ca 
desert alegea întotdeauna budinca de orez, iar băutu-
ra ei preferată era limonada. Toate acestea îi plăceau 
încă de când era mică. Dar era și un lucru important 
care nu-i plăcea absolut deloc: numele ei!!!

������

�����
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Nu-i plăcea numele ei. Chiar îi era rușine cu el. Ce 
bine ar fi fost dacă ar fi avut alt nume. De exemplu, 
la fel ca verișoara ei, Bahar, care înseamnă primă-
vară... sau ca fetele vânzătorului de la chioșc, cele cu 
părul împletit și obrajii plini de pistrui: Çiğdem, Si-
nem și Didem... sau ca numele colegelor ei de școală: 
Ada, Ash, Ayșegül, Beyza, Defne, Ebru, Ela, Gamze, 
Kübra, Melrem, Özlem, Pinar, Tuba, Zeynep... Ce 
multe nume sunt pe acest pământ, unul mai frumos 
decât celălalt și ușor de pronunţat... Dar mama și ta-
tăl ei nu luaseră în seamă niciunul și, după atâta că-
utare, îl găsiseră pe cel pe care-l purta acum. Măcar 
dacă ar mai fi avut unul. Dar nu avea. Sau măcar o 
poreclă! Toţi copiii de la școală aveau câte o poreclă: 
unele mai frumoase, altele mai hazlii. Numai ea nu 
avea una, pentru că numele îi era atât de ciudat, în-
cât oricum părea a fi o poreclă amuzantă.

Într-o zi, în timp ce tatăl ei citea ziarul la micul 
dejun, o știre de pe ultima pagină i-a atras atenţia. 
Era un articol despre numele ciudate pe care le dau 
cântăreţii și artiștii de film celebri copiilor. Astfel a 
aflat că pe pământ există și alţi oameni care au, la 
fel ca ea, nume neobișnuite. Cum ar fi Șeftali, Elma, 
Ìncir, Bülbül, Okyanus, Mavi Melek, Șekerpare... 
Adică Piersica, Mărul, Smochina, Privighetoarea, 
Oceanul, Înger Albastru sau numele unui desert tur-
cesc... Oare ce simţeau ei? Cum e să te cheme domnul 
Ocean sau doamna Privighetoare?

Dar nici măcar aceste nume neobișnuite nu i se pă-
reau mai grele decât al ei. Pentru că numele ei era chiar 
ăsta: Sakiz Sardunya. Adică Mușcată Curgătoare. 

— Mamă, cum v-a trecut prin cap să îmi puneţi 
un astfel de nume? întrebase ea odată. 

— E nume de floare, fetiţa mea. Ce frumos! îi 
răspunsese mama. La fel ca Mine, Açelya, Lale, Me-
nekșe [Veronica, Azaleea, Laleaua, Violeta (n.t.)]... 
Nu e cu nimic diferit faţă de aceste nume.

— Da’ nimeni nu glumește pe seama lor. De mine 
râde toată lumea! 

— Așa ţi se pare ţie. De ce să râdă? Toată lumea 
iubește florile. Punct!

Ori de câte ori doamna Hayal dorea să încheie un 
subiect, adăuga la sfârșit „Punct!”. Sakiz Sardunya, 
care îi cunoștea acest obicei, oftă. Uneori e foarte 
greu să le explici ceva celor mari. 

A deschis enciclopedia și a citit. Într-adevăr, exis-
ta o floare care se numea „sakiz sardunya”, și anume 
„mușcată curgătoare”. Numele ei în latină era și mai 
straniu: Pelargonium peltatum. Florile ei erau albe, 
roz, galbene sau roșii. Ţara de origine, Africa de Sud. 
Era cultivată în ghivece și putea înflori chiar pe par-
cursul întregului an. Era ţinută pe balcoane și perva-
zurile ferestrelor. Frunzele ei miroseau interesant, la 
fel ca frunzele lămâiului. Din pricina acestui miros, 
insectele și muștele nu se apropiau de ea. 

A privit îndelung poza. Adevărul este că i-a plă-
cut. Era o plantă frumoasă, drăgălașă. Dar tot nu 
era convinsă. Dacă mama și tatăl ei au dorit cu orice 
preţ să îi pună un nume de floare, de ce nu i-au spus 
„Gül” sau „Yasemin”, adică „Trandafirul” sau „Iaso-
mia” ?

Vocabular

u Ilustrează, cu câte trei exemple din text, următoarele câmpuri lexicale: 
� culori;  � sporturi.

v Alcătuiește enunţuri cu expresii în care să apară cuvintele nume și punct.

w Identifică, în textul dat, o pereche de sinonime referitoare la aspectul mușcatei curgătoare.

Semne de punctuaţie și de ortografie

u Explică rolul semnelor de punctuaţie și de ortografie învăţate din următoarea secvenţă din textul dat:
—  Mamă, cum v-a trecut prin cap să îmi puneţi un astfel de nume? întrebase ea odată. 

v Realizează un dialog de 5, 6 replici, cu Sakiz Sardunya, în care să folosești următoarele semne de punc-
tuaţie: linia de dialog, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării.
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Identitate personală. Identitate culturală

u Asociază, în caiet, acţiunile și personajele din coloanele următoare, pe baza textului dat:
� Bunicul
� Tatăl
� Mama
� Fetiţa

îi interzice fetiţei să aibă un animal de casă.
îi aduce fetiţei două broscuţe-testoase de apă.
citește ziarul.
își dorește un animal de companie.

v De ce crezi că doamna Hayal încheie discuţia cu Sakiz Sardunya cu Punct!?

w Dacă ai fi în locul fetei, cum ai continua conversaţia despre numele tău?

x Ce fel de mamă ţi se pare doamna Hayal – autoritară, severă, îngăduitoare cu fiica ei numai în anumite 
privinţe etc.? Justifică-ţi răspunsul.

y De ce crezi că fetiţei nu îi place numele ei, deși îi place floarea pe care o descoperă în enciclopedie?

U Notează, în două coloane, ce ai/nu ai în comun cu Sakiz Sardunya.

V Ai creat vreodată un joc al imaginaţiei, cum face Sakiz Sardunya, când privește norii? Prezintă-l!

W Scrie câte o listă cu ceea ce îţi place și cu ceea ce nu îţi place la tine. Discută cu alţi colegi și identifică ce 
aveţi în comun. 

X Cunoști vreun copil de aceeași vârstă cu tine, de altă naţionalitate? În ce limbă comunicaţi? 

at Ce descoperi despre tine când comunici într-o limbă străină cu altcineva?

ak Prezintă, într-un text de 30-50 de cuvinte, semnificaţia numelui tău. Crezi că acesta te definește?

al Care este cel mai bun prieten al tău? Prezintă-l, într-un text de 60-100 de cuvinte (poţi alege o persoană 
reală, un animal de casă/de companie, un animal de pluș etc.).

am Ai pus vreodată un nume unei jucării sau unui obiect preferat? Cum ai ales numele respectiv?

an Cum ţi-ai defini personalitatea, în patru cuvinte?

ao Dintre următoarele variante, alege-o pe aceea care ţi se pare cea mai importantă în formarea persona-
lităţii unui om, apoi justifică-ţi alegerea: 

� educaţia;    � relaţia cu familia; 
� grupul de prieteni;   � mediul în care trăiește. 

��������	�
��
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u Completează rebusul următor, apoi alcătuiește o 
compunere de 60-100 de cuvinte, care să înceapă cu pro-
poziţia identificată în chenarul colorat.

1. Forma de infinitiv a verbului din enunţul: Am multe 
cărţi noi.

2. Timpul verbului din enunţul: Căutam cartea reco-
mandată.

3. Participiul verbului a rupe.
4. Sinonim pentru verbul a bănui.
5. Sinonim pentru verbul din enunţul: Ceasul indică ora 

exactă.
6. A doua și a treia silabă din cuvântul aramă.
7. Sinonim pentru verbul a lectura.
8. Sinonimul cuvântului scris îngroșat în enunţul: Este 

un om inteligent, nu s-a lăsat păcălit.
9. Verbul a crea, la imperfect, persoana a II-a, numărul 

singular.
10. Antonimul cuvântului atent.
11. Antonimul cuvântului capabil.
12. Antonimul cuvântului întuneric.
13. Forma de viitor I, persoana I, numărul singular, a 

verbului a avea.
14. Forma pentru modul indicativ, timpul prezent, per-

soana I, numărul singular, a verbului a salva.
15. Forma accentuată pentru persoana a III-a, numărul 

singular, gen feminin, a pronumelui personal.
16. Infinitivul verbului din enunţul: Ei nu admit greșeala. 
17. Verb sinonim cu a evolua. 
18. Infinitivul verbului din enunţul: Dăduserăm banii la 

agenţia de turism.

v Redactează o scrisoare către un prieten, în care să-i împărtășești cea mai frumoasă amintire din acest 
an școlar.

w Selectează, din rubrica Dicţionar a manualului, cuvintele care au legătură cu universul tău familiar. 
Integrează-le într-o compunere, de 60-100 de cuvinte, pe o temă la alegerea ta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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VII

A  În decurs de 10 ani, toate ţările membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite au ajuns la un acord 
cu privire la drepturile fundamentale ale copiilor 
din întreaga lume. Copiii au un set de drepturi în 
Convenţia privind Drepturile Copilului, care a fost 
adoptată de către Naţiunile Unite în 1989. Apoi gu-
vernele din întreaga lume au studiat acest tra tat pen-

tru a decide dacă 
este cazul să-l 
ratifice* sau nu. 
Prin ratificare se 
angajau să pună 
în practică prin-
cipiile la nivel de 
legislaţie și po-
litici ale statului 

res pectiv. În decurs de 10 ani, toate ţările membre 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au ajuns la un 
acord cu privire la drepturile fundamentale ale copi-
ilor din întreaga lume. Copiii au un set de drepturi 
în Convenţia privind Drepturile Copilului, care a 
fost adoptată de către Naţiunile Unite în 1989. Apoi 
guvernele din întreaga lume au studiat acest tratat 
pentru a decide dacă este cazul să-l ratifice* sau nu. 
Prin ratificare se angajau să pună în practică prin-
cipiile la nivel de legislaţie și politici ale statului res-
pectiv. [...]

Familia este celula de bază a societăţii şi me-
diul natural pentru creşterea şi bunăstarea tuturor 
membrilor săi, în special a copiilor. [...] Convenţia 
recunoaşte, de asemenea, drepturile fundamen-
tale ale copiilor în cadrul familiei: să se dezvolte 
ca personalităţi, să fie protejaţi de violenţă, să fie 
ascultaţi, să le fie respectată demnitatea. 

(Ghid pentru dezvoltarea relaţiilor sănătoase între 
părinţi şi copii,  text preluat de pe site-ul  

https://www.salvaticopiii.ro)

B  Chiar dacă cineva are foarte mulţi prieteni, 
printre ei se află totuși câţiva, puţini la număr, care 
sunt deosebit de apropiaţi și cei mai dragi. La fel se 
întâmpla și cu Momo.

Avea doi prieteni, cei mai buni, care veneau zilnic 
la ea și împărţeau cu ea tot ce aveau. Unul era tânăr, 
celălalt bătrân. Iar Momo n-ar fi fost în stare să spu-
nă pe care dintre ei îl iubea mai mult.

Cel bătrân se 
numea Beppo Mă-
turătorul. Probabil 
că în realitate avea 
un alt nume de fa-
milie, dar deoarece 
meseria lui era cea 
de măturător de 
stradă și toată lu-
mea îi spunea ast-
fel, se denumea el 
însuși la fel. [...]

Unii erau de 
părere că Beppo 
Măturătorul avea 
minţile rătăcite. Se 
bazau pe faptul că Beppo nu răspundea la între-
bările puse, ci se mulţumea să surâdă prietenos. Se 
gândea. Dacă găsea că nu-i necesar vreun răspuns, 
tăcea. Uneori dura două ore, iar între timp, celălalt 
uitase ce întrebase, iar vorbele lui Beppo i se păreau 
ciudate.

Numai Momo era în stare să aștepte atât de mult 
și înţelegea ceea ce spunea Beppo. Știa că el consa-
cră atât de mult timp răspunsului său pentru a nu 
spune niciodată ceva neadevărat. Căci, după păre-
rea lui, toate nenorocirile din lume erau cauzate de 
nenumăratele minciuni, intenţionate, dar și nein-
tenţionate, rezultate doar din grabă sau din lipsă de 
precizie.

(Michael Ende, Momo)

Citește cu atenţie textele care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare 

Dicţionar

* a ratifica – a-și manifesta printr-un act acordul 
de a fi parte la un tratat, la o convenție
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u (1p) Notează în caiet anul ratificării Convenţiei 
privind Drepturile Copilului, de către Naţiu-
nile Unite, așa cum rezultă din textul A. 

v (1p) Transcrie, din textul B, secvenţa de unde re-
zultă motivul pentru care Momo nu crede că 
Beppo Măturătorul are minţile rătăcite. 

w (1p) Identifică, în textul A, un predicat verbal ex-
primat prin verb la modul indicativ, timpul 
prezent, și, în textul B, un predicat verbal, 
exprimat prin verb la modul indicativ, tim-
pul imperfect.

 

x (1p) Indică funcţiile sintactice ale cuvintelor sub-
liniate în fiecare dintre textele date. 

y (1p) Alcătuiește un enunţ în care cuvântul părere 
să aibă funcţia sintactică de subiect. 

U (1p) Menţionează două drepturi ale copilului în 
cadrul familiei, menţionate în textul A.

V (1p) Prezintă motivul pentru care Beppo Mătură-
torul nu dădea răspuns imediat celui care îi 
adresa o întrebare.

W (1p) Selectează secvenţa din textul B în care sunt 
descriși prietenii lui Momo.

X (1p) Redactează un text de 60-100 de cuvinte, în 
care să prezinţi o continuare a textului B.

 1 punct din oficiu

)�������������

1. Documentează-te pentru a realiza un proiect cu tema Drepturile copilului în cadrul familiei.

2. Alege un drept fundamental al copilului și motivează de ce îl consideri important.

3. Alcătuiește o listă a principiilor în care crezi și prezint-o colegilor. 

Pentru 1-4 
��������������
��


Pentru 5-6
��������������
��


Pentru 7-8 
��������������
��


Pentru 9 
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  Un Gând s-a rătăcit într-o parcare. S-a trezit brusc în miros de benzină, printre maşini înghesuite şi 
oameni nervoşi. Ultimul lucru pe care şi-l amintea era cum stătea liniştit în capul lui Simon, în timp ce 
băiatul, răcit cobză, butona de zor la computer, strănutând întruna. Probabil că aşa fusese aruncat în lume: 
printr-un strănut. Şi trebuie să fi fost un strănut foarte puternic dacă ajunsese tocmai în parcarea zgomotoasă 
şi aglomerată din centrul oraşului. 

Speriat şi derutat, Gândul lui Simon nu ştia încotro s-o apuce şi ce să facă. Se tot uita în jur cu speranţa că 
va vedea ceva sau pe cineva cunoscut. Dar totul era străin pentru el. O lume necunoscută într-o hărmălaie 
de culori, de mirosuri şi de sunete, o adevărată aventură pentru un gând de copil, care chiar şi la locul lui e 
destul de sfios...

Gândul rătăcit ameţise deja de atâta gălăgie, 
miros de benzină şi forfotă de maşini, când 
s-auzi o voce:

— Căutaţi cumva un loc de parcare?
— Poftim?
— Vreţi un loc de parcare?
— Eu? Nu. Ce să fac eu cu un loc de parcare?!
— Ce face toată lumea. Parchează. Eu am 

vrut doar să vă ajut, da’ acum văd că nu aveţi 
maşină. Aşa că, oricum, nu m-aş fi ocupat de 
dumneavoastră. Sper că nu aţi venit să ţineţi 
un loc pentru altcineva, că la mine nu merge cu 
chestii din astea! Deci, pot sau nu să vă ajut cu 
ceva?

— Cu ce să mă ajutaţi?
— Cum cu ce?! Cu un loc de parcare. Doar cu asta mă ocup. Eu sunt Îngerul Parcărilor. Haideţi, vă rog, 

eliberaţi locul.
Reacţia de mirare a Gândului lui Simon era firească. Omul acesta care se prezenta drept Îngerul Parcărilor 

nu arăta nici pe departe ca un înger. Era un bărbat trecut de prima tinereţe, foarte înalt şi foarte slab, chelios, 
îmbrăcat cu o pereche de blugi şi cu un tricou banal. Doar ochii verzi şi frumoşi aveau ceva deosebit. 

— Dar ce loc ocup eu? Chiar vă incomodez?
— Vă arde şi de glume? Parcă nu ştiţi câtă lume vrea un loc de parcare chiar în acest moment. Eu nu mă 

pot ocupa de toţi. [...] Ce anume spuneaţi?
— Păi, eu nu am nevoie de loc de parcare... că eu nu am maşină.
— Şi atunci ce căutaţi aici? Aici fără maşină nu ai ce căuta. Să fii aici fără maşină nu are niciun sens.
— Nici eu nu ştiu ce caut aici. Eram bine mersi la mine acasă, când Simon a strănutat şi ...
— Şi...?
— Şi am ajuns aici. Afară.

(Laura Grünberg, Poveste cu un gând strănutat)

Citește cu atenţie textul care urmează, pentru a rezolva cerinţele.

Evaluare  finală
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u (1p) Scrie , în caiet, câte un sinonim pentru cuvintele scrise îngroșat în secvenţa: S-a trezit brusc în miros 
de benzină, printre maşini înghesuite şi oameni nervoşi. 

v (1p) Indică antonime pentru cuvintele subliniate în secvenţa: o adevărată aventură pentru un gând de  
copil, care chiar şi la locul lui e destul de sfios...

w (1p) Alcătuiește două enunţuri din care să rezulte sensuri diferite ale verbului a arde.

x (1p) Transcrie o secvenţă din text, de tip întrebare-răspuns, care cuprinde o ofertă și un refuz. 

y (1p) Selectează, din text, câte un verb la următoarele timpuri ale modului indicativ: prezent, imperfect, 
perfect compus, mai-mult-ca-perfect, viitor I.

U (1p) Analizează cuvintele sublinate în textul dat.

V (1p) Formulează o idee principală și o idee secundară care se pot desprinde din textul dat. 

W (1p) Prezintă, în 20-30 de cuvinte, semnificația următoarei secvenţe din textul dat: Dar totul era străin 
pentru el. O lume necunoscută într-o hărmălaie de culori, de mirosuri şi de sunete, o adevărată aventură 
pentru un gând de copil, care chiar şi la locul lui e destul de sfios...

X (1p) Continuă textul dat, în 60-100 de cuvinte, prezentând două acţiuni pe care le-ar putea face Gândul 
lui Simon pentru a se întoarce acasă. 

 1 punct din oficiu

Ca să te autoevaluezi, verifică răspunsurile tale cu acelea incluse în baremul de corectare și de notare de la 
sfârșitul manualului (p. 168).
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Evaluare iniţială

1. Exemple de răspuns: sfială – timiditate, hotărăște – 
decide, murmură – șoptește, încuviinţează – aprobă: 
0,25p x 4 = 1p; absenţa răspunsului: 0p

2. Exemple de răspuns: întors – dus, s-au împrăști-
at – s-au adunat, departe – aproape, lung – scurt:  
0,25p x 4 = 1p; absenţa răspunsului: 0p

3. Alcătuirea de enunţuri corecte cu ortogramele 
date: 0,125p x 8 =1p; absenţa răspunsului: 0p

4. Formularea corectă a propoziţiilor, folosind semne-
le de punctuaţie cerute: 0,5p x 2 = 1p; absenţa răs-
punsului: 0p

5. Transcrierea verbului, a substantivelor, a pronume-
lui personal și a adjectivului: 0,2p x 5=1p; absenţa răs-
punsului: 0p

6. Exemplu de răspuns: Repetiţia lui s în primele patru 
paragrafe ale textului dat sugerează foșnetul frunze-
lor la trecerea vântului, creând atmosfera specifică 
toamnei: 1p; răspuns parţial corect, cu una, două 
greșeli de punctuaţie și/sau ortografie: 0,5p; absenţa 
răspunsului: 0p

7. Ilustrarea a două aspecte semnificative ale anotim-
pului toamna, cu exemple din text: 0,5p x 2 = 1p; ilus-
trarea unui singur aspect semnificativ al anotimpului 
toamna, cu exemple din text: 0,5p; absenţa răspun-
sului: 0p

8. Exemplu de răspuns: secvenţa dată sugerează un 
aspect semnificativ pentru anotimpul toamna, când 
frunzele se ofilesc și nucile se coc – „nucii cu miros 
amar”, „de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor”, 
„creierii închiși în nuci se zbârcesc”; răspuns corect: 
1p; răspuns parţial corect, cu una, două greșeli de 
punctuaţie și/sau ortografie: 0,5p; absenţa răspunsu-
lui: 0p

9. Pentru conţinut: 0,7p

Construirea logică a textului și adecvarea la subiect: 
0,7p; construirea textului, adecvare parţială la su-
biect: 0,5p; 
Pentru redactare: 0,3p

Respectarea limitelor de spaţiu indicate, a regulilor de 
punctuaţie și de ortografie: 0,3p; respectarea parţială  
a limitelor de spaţiu indicate, 1, 2 greșeli de punctu-
aţie și/sau de ortografie: 0,1p; respectarea parţială a 
limitelor de spaţiu indicate, mai mult de două greșeli 
de punctuaţie și/sau de ortografie: 0p

Absenţa răspunsului: 0p

Evaluare finală

1. Exemple de răspuns: brusc – deodată, nervoși – agi-
taţi: 0,50p x 2 = 1p; absenţa răspunsului: 0p

2. Exemple de răspuns: adevărată – neautentică, in-
adecvată, sfios – îndrăzneţ: 0,50p x 2 = 1p; absenţa 
răspunsului: 0p

3. Exemplu de răspuns: Flacăra lumânării arde  
frumos. Arde de nerăbdare să plece în vacanţă:  
0,50p x 2 = 1p; absenţa răspunsului: 0p

4. Transcrierea secvenţei de text de tip întrebare-răs-
puns, care să cuprindă o ofertă și un refuz: 0,5p x 2 = 
1p; absenţa răspunsului: 0p

5. Selectarea verbelor la timpurile indicate: 0,25p x 4  = 
1p; absenţa răspunsului: 0p

6. Analiza corectă a cuvintelor indicate:
gândul – subiect, exprimat prin substantiv comun, 
gen neutru, număr singular, articulat cu articolul ho-
tărât -l; 
ameţise – predicat, exprimat prin verb, modul indica-
tiv, timpul mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a, nu-
mărul singular; 0,5p x 2 = 1p; absenţa răspunsului: 0p

7. Formularea unei idei principale și a unei idei secun-
dare care se desprind din textul dat: 0,50p x 2 = 1p; 
formularea unei singure idei principale/secundare: 
0,5p; absenţa răspunsului: 0p

8. Exemplu de răspuns: secvenţa dată sugerează 
universul necunoscut în care ajunge gândul copilu-
lui. Acesta este derutat de numeroasele aspecte noi: 
zgomotul, culorile, agitaţia ("hărmălaie de culori, de 
mirosuri și de sunete..."); răspuns corect: 1p; răspuns 
parţial corect, cu una, două greșeli de punctuaţie și/
sau ortografie: 0,5p; absenţa răspunsului: 0p

9. Pentru conţinut: 0,7p

Construirea logică a textului și adecvarea la subiect: 
0,7p; construirea textului, adecvare parţială la su-
biect: 0,5p; 
Pentru redactare: 0,3p

Respectarea limitelor de spaţiu indicate, a regulilor de 
punctuaţie și de ortografie: 0,3p; respectarea parţială 
a limitelor de spaţiu indicate, 1, 2 greșeli de punctu-
aţie și/sau de ortografie: 0,1p; respectarea parţială a 
limitelor de spaţiu indicate, mai mult de două greșeli 
de punctuaţie și/sau de ortografie: 0p

Absenţa răspunsului: 0p

Bareme de corectare și de notare
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