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Deșteaptă-te, române!
      Versuri: Andrei Mureșanu
      Muzica: Anton Pann

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani! 
Acum ori niciodată croiește-ţi 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! 

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voștri strănepoţi, 
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Viaţă-n libertate ori moarte!“ strigă toţi. 

Preoţi, 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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 Prezentarea manualului
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Structura manualului: Un pasionant traseu de cunoaștere

U1 Microunivers și macrounivers (I)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•  Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare Comunicare orală
• Atitudini comunicative 
Redactare
• Modalități de exprimare a preferințelor și opiniilor 

Nivelul semantico-lexical 
Nivelul fonetic

Recapitulare clasele V-VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Nivelul semantico-lexical 
• Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 
Aplicativ 
•  Arhaismele. Regionalismele. Neologismele. Împrumuturile (din/în limba 

română în/din limba maternă; alte împrumuturi) 
•  Categorii semantice (contextualizare / recontextualizare). Paronimele 

frecvente. Pleonasmul 
•  Dinamica vocabularului: normă/abatere de la normă 
•  Calcul lingvistic
Nivelul fonetic 
•  Pronunţarea corectă a neologismelor 

Discursul liric și textul versificat 
Cântec de Ana Blandiana 
• Discurs liric:

– text liric/text versificat 
–  relația conținut – formă: discurs liric/discurs narativ în versuri (narativ 

literar în versuri) 
– autor/voce lirică
– versificație: măsură, tipuri de rimă 
– figuri de stil: epitetul, metafora 

Lectură

U2 Microunivers și macrounivers (II)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•	 	Valori	promovate	în	cultura	universală:	Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală
•	 Situația	de	comunicare	
•	Roluri	în	comunicare
•	 Elemente	nonverbale	și	paraverbale	
•	 	Contextul	de	comunicare:	locul	şi	momentul	interacţiunii,	relaţia	dintre	 
interlocutori,	identitatea	interlocutorilor,	cunoştinţele	comune	legate	de 
tema	discuţiei	

•	 	Reguli	de	acces	la	cuvânt	(întreruperi,	suprapuneri,	luarea/predarea	 
cuvântului,	aşteptarea	rândului	la	cuvânt)	

Redactare 
•	 Elementele	auxiliare	în	scriere	(paranteze,	sublinieri	etc.)	

Nivelul sintactico-morfologic Recapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Exprimarea unei acţiuni, stări şi existenţe: verbul 
•	 	Locuţiunile	verbale
•	 	Verbul	în	propoziţie
•	 	Moduri	personale	și	nepersonale	

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea cotidiană
Vremea gutuilor de Horea Poenar
Aplicativ
•  Discursul dramatic: 

–  rolul dialogului; personaj dramatic, indicații scenice 
–  text dramatic și spectacol, arta spectacolului: actori, decor, costume, lumini, 

muzică etc.
–  autorul/personajul ca enunțiator real/fictiv 
–  discursul dramatic și semnificațiile acestuia

Lectură Discursul liric și textul versificat 
Risipei se dedă florarul de Lucian Blaga
Aplicativ
• Discurs liric:

– construcția textului liric 
 compoziția textului (părți, strofă, vers) 
 imaginea poetică și tabloul 

– discursul liric și semnificațiile acestuia 
– versificație: versul liber 

U3 Spațiu și timp (I)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•	 	Valori	promovate	în	cultura	universală:	Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală
• Acte de vorbire 
Redactare
• Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare 

Nivelul sintactico-morfologic    Recapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Denumirea obiectelor, a fiinţelor şi a fenomenelor naturii (substantivul) 
• Cazurile substantivului 
•  Substantivul în propoziţie: subiect (simplu/multiplu); atribut substantival; 

nume predicativ; complement circumstanţial de cauză; complement circum-
stanţial de scop 

Exprimarea însuşirilor (adjectivul) 
• Adjectivul în propoziție: atribut adjectival; nume predicativ cu verbul „a fi“ 
• Articularea: Articolul demonstrativ

Lectură

Structura unității de învățare: Reflectarea temelor în patru domenii de conținut 

Lectură
  texte literare suport semnate de: Ana 

Blandiana, Matei Vișniec, Lucian Blaga, 
Horea Poenar, Dumitru Cornel Vîlcu, 
Marius Constantinescu, Neil Gaiman, 
Paige Britt.

  texte auxiliare diverse: André Comte-
Sponville, Lois Lowry, Gianni Rodari, 
Jacques-Yves Cousteau, Lynda Mullaly 
Hunt, Ioana Nicolaie, Sanda Cordoș.

Elemente de construcție a comunicării

   noțiuni de limbă – nivel fonetic, 
semantico-lexical și sintactico-
morfologic

Elemente de interculturalitate

  valori promovate în cultura română, 
cultura maternă și cea universală

Recapitulare

   recapitulări teoretice și aplicative pe 
parcursul unităților

Evaluare

    teste în fiecare unitate
   metode complementare 

(portofolii, proiecte)

Comunicare orală/redactare

   repere ale ascultării active și 
producerii mesajelor orale 

   reguli și metode de redactare 
pentru diferite tipuri de texte

Manualul de față le propune elevilor aflați la finalul unui ciclu de învățământ 
consolidarea cunoștințelor și abilităților de comunicare în limba română (ascul-
tare, comunicare orală, citire, scriere), prin intermediul unei abordări integrate. 
Prin modalități de învățare care cultivă curiozitatea, spiritul critic, creativitatea, 
originalitatea și spiritul de echipă, alături de o atitudine pozitivă față de intercul-
turalitate, manualul contribuie la formarea unei perspective complexe asupra 
lumii, la construirea şi dezvoltarea tuturor competenţelor-cheie fundamentale în 
definirea idealului educaţional de tip european. 

+  

Manualul cuprinde: 
varianta tipărită 

varianta digitală (similară cu cea 
tipărită, având în plus peste 
150 de AMII, activități multimedia 
interactive de învățare, cu rolul 
de a spori valoarea cognitivă) 
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în 7 unități de învățare

Lectură și autocunoaștere (II)U7

RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea narativă 
Șirul pierdut al timpului de Paige Britt

U7 Lectură și autocunoaștere (II)

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală:
•  Rezumatul
•  Idee principală, idee secundară dintr-un text oral
Redactare:
•  Plan simplu și plan dezvoltat de idei
•  Rezumatul 
•  Relatarea 
•  Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă

Elemente de construcție 
a comunicării

RECAPITULARE ȘI SINTEZĂ
•  Enunțul: propoziția și fraza 
•  Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare
•  Adverbul în propoziţie
•  Verbul în propoziţie
•  Substantivul în propoziţie
•  Pronumele în propoziție
•  Adjectivul în propoziție

Lectură

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Nivelul semantico-lexicalRecapitulare clasele V – VII

29

U1Elemente de construcție a comunicării

Exemple: 

cuvântul românesc este format din … modelul copiat este din … topica

a întrevedea între vedea limba franceză – entrevoir

supraom supra om limba germană – Übermensch

anotimp/timp al anului ano timp limba germană – Jahreszeit  termenii s-au inversat 
în limba română

Duminica Floriilor Duminica Floriilor
limba maghiară  – Virágvasárnap 
(preluat din sârbă/croată)

termenii s-au inversat 
în limba română

În maghiara standard, verbul kell „a trebui“ se folosește în construcție cu infinitivul altui verb când are valoare 
modală:

de ex. el kell mennem 

În Transilvania, se folosește în construcție cu imperativ-conjunctivul:

de ex. el kell menjek, „trebuie să plec“

Construcția s-a impus ca variantă corectă, deși este calc lingvistic, sub influența limbii române, care în prezent este 
acceptată și în maghiara standard.

Există și calc lingvistic negativ, care trebuie evitat. 

De exemplu: 
Am văzut pe Ionel. (corect: L-am văzut pe Ionel.)

1 Încercuiește calcurile lingvistice pozitive și subliniază calcurile 
lingvistice negative din lista următoare:

Duminica Floriilor, vacanța mare, bâtă de pescuit, m-am îm-
băiat, e ziua nașterii lui Imre, e ziua de naștere a lui Imre, carte 
de povești, carte cu povești, îți dau pentru tine, locuiesc la casă, 
locuiesc în casă, merg la Odorhei, merg în Odorhei, stau în lito-
ral, stau pe litoral, merge sus, a supraveghea, câine-lup, te sun 
la telefon, a reține.

2 Tradu în limba maghiară următoarele expresii, pentru a verifica 
dacă sunt calcuri lingvistice pozitive. Alcătuiește enunțuri cu 
acestea.

a îi dau cuvântul – ___________________________ .

b îi dau pace – ___________________________ .

c te țin de vorbă – ___________________________ .

d te duc de nas – ___________________________ .

e ține minte – ___________________________ .

3 Notează în caiet, începând de azi, calcuri lingvistice pozitive. 
Până la sfârșitul anului școlar vei avea o listă pe baza căreia poți 
observa asemănările dintre limba maghiară și limba română.  

Notează și calcurile lingvistice negative și încearcă să le eviți de 
acum înainte.

28

U1 Microunivers și macrounivers (I)

1 Lucrați în perechi. Folosind un dicționar, descoperiți origi-
nea cuvintelor de pe o anumită pagină din dicționar, indi-
cată de profesor. Grupați-le apoi în împrumuturi vechi și 
noi. Nu uitați că multe dintre cuvintele românești sunt 
moștenite din limba latină și nu sunt pe lista celor împru-
mutate. 

2 Majoritatea împrumuturilor din italiană aparțin termi-
nologiei muzicale. Caută sensul următoarelor cuvinte în 
DEX, apoi alcătuiește enunțuri cu acestea: duet, solfegiu, 
arpegiu.

3 Următoarele cuvinte sunt împrumutate din germană: blitz, 
diesel, șaibă. Alcătuiește enunțuri cu acestea. Documen-
tează-te și precizează două motive pentru care limba 
română a preluat cuvinte din vocabularul german.

4 Identifică patru cuvinte împrumutate din limba franceză și 
patru cuvinte împrumutate din limba rusă. Poți spune din 
ce domeniu au fost preluate?

5 Alege din rubrica „Știai că?“ patru împrumuturi din limba 
maghiară și alcătuiește un text narativ nonliterar de maxi-
mum 100 de cuvinte, în care să le folosești.

6 Discută cu domnul profesor sau cu doamna profesoară de 
istorie despre aspectul istoric al pătrunderii împrumuturi-
lor din limba maghiară în limba română.  

cuvântul românesc este format din … modelul copiat este din limba … s-a păstrat topica cuvintelor?

1 Cum crezi că s-au format  nu  me  le 
orașelor din imaginile date?

2 Completează următorul tabel 
pentru a găsi explicația. Apoi 
caută încă trei cuvinte care 
consi deri că s-au format prin 
același procedeu.

Calcul lingvistic este un procedeu care se află la intersecția dintre mijloacele interne și mijloacele externe de 
îmbogățire a vocabularului. Într-o accepție largă, prin calc lingvistic se denumește procedeul de transpunere 
lite rală, exactă a unui cuvânt, a unei construcții sau a unui sens din limba A în limba B, cu materialul limbii B.  
(cf. Dicționarului de Științe ale Limbii)

SZÉKELYUDVARHELY-ODORHEIU SECUIESC
TÂRGU MUREȘ

MAROSVÁSÁRHELY
NEUMARKT

RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea narativă 
O dimineață cât toate anotimpurile de Horea Poenar

U6 Lectură și autocunoaștere (I)

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală:
• Acte de vorbire
• Lectura imaginii
Redactare:
•  Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogal.
   Integrarea părților

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Exprimarea cantităţii şi a ordinii (numeralul) 
Aplicativ
• Numeralul fracționar 
• Numeralul distributiv/multiplicativ/adverbial 
• Valorile morfologice ale numeralului
Exprimarea coordonatelor acţiunii/contextului – spaţiu, timp, modalitate 
(adverbul, locuțiunea adverbială) 
• Gradele de comparaţie 
•  Adverbul în propoziţie: complement circumstanţial de loc/timp/mod; atribut 

adverbial 
Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură (interjecţia) 
• Interjecția predicativă 

Lectură

114

U1 Simț civic, responsabilitate, etică

114

U6 Simț civic, responsabilitate, etică

RECAPITULARE
Aplicativ
COMUNICAREA COTIDIANĂ: INTERVIUL 
Discursul dramatic și comunicarea cotidiană 
Profil. Poveste. Personaj de Marius Constantinescu
• 	Comunicarea cotidiană: interviul

U5 Simț civic, responsabilitate, etică

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare Redactare
• Etapele scrierii, cu accent pe: prezentarea textului în faţa unui public, 
   evaluarea feedbackului primit şi integrarea sugestiilor într-o nouă formă  
   a textului sau în textele viitoare 
RECAPITULARE
Comunicare orală
• 	Dialogul 
• 	Strategii de ascultare activă 
Redactare
• 		Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, 

grafice, fotografii

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

�Exprimarea negației (pronumele negativ)
Alte forme de substituție a substantivului (pronumele nehotărât)
�Pronumele în propoziție: 
•�subiect; nume predicativ cu verbul „a fi“; atribut pronominal;  
   complement direct/indirect; complement circumstanţial de loc/timp/mod
Cazurile 
Aplicativ: 
• complement circumstanţial de cauză
• �complement circumstanţial de scop 

Lectură

Textul argumentativ: structură, conectori 
Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre timpul din spaţiu lume noi de 
Dumitru Cornel Vîlcu

U4 Spațiu și timp (II)

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare Comunicare orală
•  Tipare de structurare a ideilor: monologul argumentativ (argumentarea unui 

punct de vedere şi negocierea unor puncte de vedere în cadrul unor dezbateri 
cu doi sau mai mulţi participanţi)

•   Tipare de structurare a ideilor – prezentarea opțiunilor și a preferințelor 
RECAPITULARE 
Redactare
•  Concizia și varietatea stilistică

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Nivelul sintactico-morfologic 
Aplicativ
•  Enunțul: propoziția și fraza

– Tipare frastice: propoziții relative și conjuncționale
 •  Textul

–  Coeziunea sintactică (conectorii pragmatici), coerenţa semantică  
(concordanţa timpurilor), scopul comunicativ 

Aplicativ
Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare (conjuncția)
• Locuțiuni conjuncționale 

Lectură

Noțiunile de limbă și literatură română sunt grupate în jurul a patru tema-
tici esențiale. Microunivers și macrounivers constituie prima etapă în 
cunoașterea lumii înconjurătoare printr-o raportare a acesteia la propriul uni-
vers lăuntric. Reperele din tematica Spațiu și timp o completează pe cea an-
terioară cu o viziune mai cuprinzătoare, în timp ce unitatea dedicată tematicii 
Simț civic, responsabilitate, etică pune în lumină atitudini esențiale în socie-
tatea contemporană. În final, unitățile referitoare la Lectură și autocunoaștere 
vizează lectura ca modalitate de înțelegere și dezvoltare a propriei persoane.

Activitate animată, filmuleț sau 
scurtă animație

AMII static, de ascultare activă 
și de observare dirijată a unei 
imagini semnificative

Activitate interactivă, de tip 
exercițiu sau joc, în urma căreia 
elevul are feedback imediat
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U1 Microunivers și macrounivers (I)

1 Lucrați în perechi. Folosind un dicționar, descoperiți origi-
nea cuvintelor de pe o anumită pagină din dicționar, indi-
cată de profesor. Grupați-le apoi în împrumuturi vechi și 
noi. Nu uitați că multe dintre cuvintele românești sunt 
moștenite din limba latină și nu sunt pe lista celor împru-
mutate. 

2 Majoritatea împrumuturilor din italiană aparțin termi-
nologiei muzicale. Caută sensul următoarelor cuvinte în 
DEX, apoi alcătuiește enunțuri cu acestea: duet, solfegiu, 
arpegiu.

3 Următoarele cuvinte sunt împrumutate din germană: blitz, 
diesel, șaibă. Alcătuiește enunțuri cu acestea. Documen-
tează-te și precizează două motive pentru care limba 
română a preluat cuvinte din vocabularul german.

4 Identifică patru cuvinte împrumutate din limba franceză și 
patru cuvinte împrumutate din limba rusă. Poți spune din 
ce domeniu au fost preluate?

5 Alege din rubrica „Știai că?“ patru împrumuturi din limba 
maghiară și alcătuiește un text narativ nonliterar de maxi-
mum 100 de cuvinte, în care să le folosești.

6 Discută cu domnul profesor sau cu doamna profesoară de 
istorie despre aspectul istoric al pătrunderii împrumuturi-
lor din limba maghiară în limba română.  

cuvântul românesc este format din … modelul copiat este din limba … s-a păstrat topica cuvintelor?

1 Cum crezi că s-au format  nu  me  le 
orașelor din imaginile date?

2 Completează următorul tabel 
pentru a găsi explicația. Apoi 
caută încă trei cuvinte care 
consi deri că s-au format prin 
același procedeu.

Calcul lingvistic este un procedeu care se află la intersecția dintre mijloacele interne și mijloacele externe de 
îmbogățire a vocabularului. Într-o accepție largă, prin calc lingvistic se denumește procedeul de transpunere 
lite rală, exactă a unui cuvânt, a unei construcții sau a unui sens din limba A în limba B, cu materialul limbii B.  
(cf. Dicționarului de Științe ale Limbii)

SZÉKELYUDVARHELY-ODORHEIU SECUIESC
TÂRGU MUREȘ

MAROSVÁSÁRHELY
NEUMARKT
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U1 Microunivers și macrounivers (I)

1 Lucrați în perechi. Folosind un dicționar, descoperiți origi-
nea cuvintelor de pe o anumită pagină din dicționar, indi-
cată de profesor. Grupați-le apoi în împrumuturi vechi și 
noi. Nu uitați că multe dintre cuvintele românești sunt 
moștenite din limba latină și nu sunt pe lista celor împru-
mutate. 

2 Majoritatea împrumuturilor din italiană aparțin termi-
nologiei muzicale. Caută sensul următoarelor cuvinte în 
DEX, apoi alcătuiește enunțuri cu acestea: duet, solfegiu, 
arpegiu.

3 Următoarele cuvinte sunt împrumutate din germană: blitz, 
diesel, șaibă. Alcătuiește enunțuri cu acestea. Documen-
tează-te și precizează două motive pentru care limba 
română a preluat cuvinte din vocabularul german.

4 Identifică patru cuvinte împrumutate din limba franceză și 
patru cuvinte împrumutate din limba rusă. Poți spune din 
ce domeniu au fost preluate?

5 Alege din rubrica „Știai că?“ patru împrumuturi din limba 
maghiară și alcătuiește un text narativ nonliterar de maxi-
mum 100 de cuvinte, în care să le folosești.

6 Discută cu domnul profesor sau cu doamna profesoară de 
istorie despre aspectul istoric al pătrunderii împrumuturi-
lor din limba maghiară în limba română.  

cuvântul românesc este format din … modelul copiat este din limba … s-a păstrat topica cuvintelor?

1 Cum crezi că s-au format  nu  me  le 
orașelor din imaginile date?

2 Completează următorul tabel 
pentru a găsi explicația. Apoi 
caută încă trei cuvinte care 
consi deri că s-au format prin 
același procedeu.

Calcul lingvistic este un procedeu care se află la intersecția dintre mijloacele interne și mijloacele externe de 
îmbogățire a vocabularului. Într-o accepție largă, prin calc lingvistic se denumește procedeul de transpunere 
lite rală, exactă a unui cuvânt, a unei construcții sau a unui sens din limba A în limba B, cu materialul limbii B.  
(cf. Dicționarului de Științe ale Limbii)

SZÉKELYUDVARHELY-ODORHEIU SECUIESC
TÂRGU MUREȘ

MAROSVÁSÁRHELY
NEUMARKT

29

U1Elemente de construcție a comunicării

Exemple: 

cuvântul românesc este format din … modelul copiat este din … topica

a întrevedea între vedea limba franceză – entrevoir

supraom supra om limba germană – Übermensch

anotimp/timp al anului ano timp limba germană – Jahreszeit  termenii s-au inversat 
în limba română

Duminica Floriilor Duminica Floriilor
limba maghiară  – Virágvasárnap 
(preluat din sârbă/croată)

termenii s-au inversat 
în limba română

În maghiara standard, verbul kell „a trebui“ se folosește în construcție cu infinitivul altui verb când are valoare 
modală:

de ex. el kell mennem 

În Transilvania, se folosește în construcție cu imperativ-conjunctivul:

de ex. el kell menjek, „trebuie să plec“

Construcția s-a impus ca variantă corectă, deși este calc lingvistic, sub influența limbii române, care în prezent este 
acceptată și în maghiara standard.

Există și calc lingvistic negativ, care trebuie evitat. 

De exemplu: 
Am văzut pe Ionel. (corect: L-am văzut pe Ionel.)

1 Încercuiește calcurile lingvistice pozitive și subliniază calcurile 
lingvistice negative din lista următoare:

Duminica Floriilor, vacanța mare, bâtă de pescuit, m-am îm-
băiat, e ziua nașterii lui Imre, e ziua de naștere a lui Imre, carte 
de povești, carte cu povești, îți dau pentru tine, locuiesc la casă, 
locuiesc în casă, merg la Odorhei, merg în Odorhei, stau în lito-
ral, stau pe litoral, merge sus, a supraveghea, câine-lup, te sun 
la telefon, a reține.

2 Tradu în limba maghiară următoarele expresii, pentru a verifica 
dacă sunt calcuri lingvistice pozitive. Alcătuiește enunțuri cu 
acestea.

a îi dau cuvântul – ___________________________ .

b îi dau pace – ___________________________ .

c te țin de vorbă – ___________________________ .

d te duc de nas – ___________________________ .

e ține minte – ___________________________ .

3 Notează în caiet, începând de azi, calcuri lingvistice pozitive. 
Până la sfârșitul anului școlar vei avea o listă pe baza căreia poți 
observa asemănările dintre limba maghiară și limba română.  

Notează și calcurile lingvistice negative și încearcă să le eviți de 
acum înainte.

Structura manualului: Un pasionant traseu de cunoaștere



Lectură Comunicare orală/redactare Elemente de construcție a comunicării Elemente de interculturalitate

Test inițial /11

UNITATEA I

Microunivers și  
macrounivers (I)

Discursul liric și textul versificat/14
Cântec de Ana Blandiana/14

• Discurs liric/15
 › text liric/text versificat 
 › relația conținut – formă: discurs 

liric/discurs narativ în versuri 
(narativ literar în versuri) 

 › autor/voce lirică
 › versificație: măsură, tipuri de 

rimă 
 › figuri de stil: epitetul, metafora 

(discurs liric) 

RECAPITULARE 
Redactare/20

 › Modalități de exprimare a preferințelor și opi-
niilor             

Comunicare orală/21
 › Modalități de exprimare a preferințelor  

și opiniilor 

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului/22
Pronunţarea corectă a neologismelor/25
Aplicativ:
Neologismele/25
Arhaismele. Regionalismele/26
Împrumuturile (din/în limba română în/din limba maternă;  

alte împrumuturi)/27
Calcul lingvistic/28
Dinamica vocabularului: normă/abatere de la normă/30
Categorii semantice (contextualizare/recontextualizare). Paronimele frec-

vente. Pleonasmul /31
Evaluare/36  

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/37

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/37

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/38

UNITATEA II

Microunivers și 
macrounivers (II)

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea 
cotidiană/42
Vremea gutuilor de Horea Poenar/42
Aplicativ:

• Discursul dramatic: rolul dialogu-
lui; personaj dramatic, indicații 
scenice/45

 › text dramatic și spectacol: arta 
spectacolului: actori, decor, cos-
tume, lumini, muzică etc. 

 › autorul/personajul ca enunțiator 
real/fictiv 

 › discursul dramatic și 
semnificațiile acestuia 

RECAPITULARE
Comunicare orală/48

 › situația de comunicare
 › roluri în comunicare
 › elemente nonverbale și paraverbale 
 › contextul de comunicare: locul şi momentul inter-

acţiunii, relaţia dintre interlocutori, identitatea 
interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de 
tema discuţiei 

 › reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, 
luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la 
cuvânt) 

Redactare/49
 › Elementele auxiliare în scriere (paranteze,  

sublinieri etc.) 

Exprimarea unei acţiuni, stări şi existenţe (verbul)/52
 › Moduri personale și nepersonale
 › Verbul în propoziţie
 › Locuţiunile verbale

Evaluare/59

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/61

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/61

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/62

UNITATEA III

Spaţiu şi timp (I)

Discursul liric și textul versificat/66
Risipei se dedă florarul  
de Lucian Blaga/66
Aplicativ:

• Discurs liric/67
 › construcția textului liric 

– compoziția textului (părți, 
strofă, vers)

– imaginea poetică și tabloul
 › discursul liric și semnificațiile 

acestuia
 › figuri de stil: alegoria  

(discurs liric)

RECAPITULARE
Comunicare orală/72

 › Acte de vorbire
Redactare/72

 › Organizarea unui text în funcție de situația 
de comunicare  

Denumirea obiectelor, a fiinţelor şi a fenomenelor naturii  
(substantivul)/73

 › Substantivul în propoziţie: subiect (simplu /multiplu); atribut 
substantival; nume predicativ; complement direct, complement 
indirect, complement circumstanţial de loc; complement circum-
stanţial de timp; complement circumstanţial de mod; complement 
circumstanţial de cauză; complement circumstanţial de scop

 › Cazurile substantivului 
Exprimarea însuşirilor (adjectivul) 

 › Adjectivul în propoziție: atribut adjectival; nume predicativ cu ver-
bul „a fi“

 › Articularea: Articolul demonstrativ
Exprimarea obiectului direct, indirect şi a circumstanţelor (prepoziţia, 
locuțiunea prepozițională)/81         
Evaluare/89

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/91

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/91

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/91

UNITATEA IV

Spaţiu şi timp (II)

Textul argumentativ
Mică scrisoare întrebare către prieteni, 
despre timpul din spaţiu lume noi
de Dumitru Cornel Vîlcu/94
Textul argumentativ:  
structură, conectori/96 

Comunicare orală:
 › Tipare de structurare a ideilor:  monologul 

argumentativ (argumentarea unui punct 
de vedere şi negocierea unor puncte de 
vedere în cadrul unor dezbateri cu doi sau 
mai mulţi participanţi)/99

 › Tipare de structurare a ideilor –  
prezentarea opțiunilor și a preferințelor/100

RECAPITULARE 
Redactare

 › Concizia și varietatea stilistică/101   

Enunțul: propoziția și fraza/102  
Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare  
(conjuncția) /105
Aplicativ:
Tipare frastice: propoziții relative și conjuncționale /105 
Locuțiuni conjuncționale /106       
Textul /108                         

 › Coeziunea sintactică (conectorii pragmatici), coerenţa semantică 
(concordanţa timpurilor), scopul comunicativ/108   

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/111

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/111

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/112

 Cuprins



Lectură Comunicare orală/redactare Elemente de construcție a comunicării Elemente de interculturalitate

Test inițial /11

UNITATEA I

Microunivers și  
macrounivers (I)

Discursul liric și textul versificat/14
Cântec de Ana Blandiana/14

• Discurs liric/15
 › text liric/text versificat 
 › relația conținut – formă: discurs 

liric/discurs narativ în versuri 
(narativ literar în versuri) 

 › autor/voce lirică
 › versificație: măsură, tipuri de 

rimă 
 › figuri de stil: epitetul, metafora 

(discurs liric) 

RECAPITULARE 
Redactare/20

 › Modalități de exprimare a preferințelor și opi-
niilor             

Comunicare orală/21
 › Modalități de exprimare a preferințelor  

și opiniilor 

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului/22
Pronunţarea corectă a neologismelor/25
Aplicativ:
Neologismele/25
Arhaismele. Regionalismele/26
Împrumuturile (din/în limba română în/din limba maternă;  

alte împrumuturi)/27
Calcul lingvistic/28
Dinamica vocabularului: normă/abatere de la normă/30
Categorii semantice (contextualizare/recontextualizare). Paronimele frec-

vente. Pleonasmul /31
Evaluare/36  

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/37

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/37

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/38

UNITATEA II

Microunivers și 
macrounivers (II)

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea 
cotidiană/42
Vremea gutuilor de Horea Poenar/42
Aplicativ:

• Discursul dramatic: rolul dialogu-
lui; personaj dramatic, indicații 
scenice/45

 › text dramatic și spectacol: arta 
spectacolului: actori, decor, cos-
tume, lumini, muzică etc. 

 › autorul/personajul ca enunțiator 
real/fictiv 

 › discursul dramatic și 
semnificațiile acestuia 

RECAPITULARE
Comunicare orală/48

 › situația de comunicare
 › roluri în comunicare
 › elemente nonverbale și paraverbale 
 › contextul de comunicare: locul şi momentul inter-

acţiunii, relaţia dintre interlocutori, identitatea 
interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de 
tema discuţiei 

 › reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, 
luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la 
cuvânt) 

Redactare/49
 › Elementele auxiliare în scriere (paranteze,  

sublinieri etc.) 

Exprimarea unei acţiuni, stări şi existenţe (verbul)/52
 › Moduri personale și nepersonale
 › Verbul în propoziţie
 › Locuţiunile verbale

Evaluare/59

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/61

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/61

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/62

UNITATEA III

Spaţiu şi timp (I)

Discursul liric și textul versificat/66
Risipei se dedă florarul  
de Lucian Blaga/66
Aplicativ:

• Discurs liric/67
 › construcția textului liric 

– compoziția textului (părți, 
strofă, vers)

– imaginea poetică și tabloul
 › discursul liric și semnificațiile 

acestuia
 › figuri de stil: alegoria  

(discurs liric)

RECAPITULARE
Comunicare orală/72

 › Acte de vorbire
Redactare/72

 › Organizarea unui text în funcție de situația 
de comunicare  

Denumirea obiectelor, a fiinţelor şi a fenomenelor naturii  
(substantivul)/73

 › Substantivul în propoziţie: subiect (simplu /multiplu); atribut 
substantival; nume predicativ; complement direct, complement 
indirect, complement circumstanţial de loc; complement circum-
stanţial de timp; complement circumstanţial de mod; complement 
circumstanţial de cauză; complement circumstanţial de scop

 › Cazurile substantivului 
Exprimarea însuşirilor (adjectivul) 

 › Adjectivul în propoziție: atribut adjectival; nume predicativ cu ver-
bul „a fi“

 › Articularea: Articolul demonstrativ
Exprimarea obiectului direct, indirect şi a circumstanţelor (prepoziţia, 
locuțiunea prepozițională)/81         
Evaluare/89

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/91

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/91

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/91

UNITATEA IV

Spaţiu şi timp (II)

Textul argumentativ
Mică scrisoare întrebare către prieteni, 
despre timpul din spaţiu lume noi
de Dumitru Cornel Vîlcu/94
Textul argumentativ:  
structură, conectori/96 

Comunicare orală:
 › Tipare de structurare a ideilor:  monologul 

argumentativ (argumentarea unui punct 
de vedere şi negocierea unor puncte de 
vedere în cadrul unor dezbateri cu doi sau 
mai mulţi participanţi)/99

 › Tipare de structurare a ideilor –  
prezentarea opțiunilor și a preferințelor/100

RECAPITULARE 
Redactare

 › Concizia și varietatea stilistică/101   

Enunțul: propoziția și fraza/102  
Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare  
(conjuncția) /105
Aplicativ:
Tipare frastice: propoziții relative și conjuncționale /105 
Locuțiuni conjuncționale /106       
Textul /108                         

 › Coeziunea sintactică (conectorii pragmatici), coerenţa semantică 
(concordanţa timpurilor), scopul comunicativ/108   

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/111

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/111

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/112



Lectură Comunicare orală/redactare Elemente de construcție a comunicării Elemente de interculturalitate

UNITATEA V

Simţ civic,  
responsabilitate, etică

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea 
cotidiană/116
Profil. Poveste. Personaj  
de Marius Constantinescu/116
Aplicativ:

 › Comunicarea cotidiană:  
interviul/119

Redactare/121
 › Etapele scrierii, cu accent pe: prezenta-

rea textului în faţa unui public, evaluarea 
feedbackului primit şi integrarea sugestii-
lor într-o nouă formă a textului sau în tex-
tele viitoare  

RECAPITULARE
Comunicare orală/121

 › Dialogul 
 › Strategii de ascultare activă 

Redactare/121
 › Prezentarea textului: scrisul de mână, 

așezarea în pagină; inserarea unor 
desene, grafice, fotografii

 › Semnele de punctuație și ortografie 

Tipuri de pronume/122
 › Exprimarea negației (pronumele negativ)
 › Alte forme de substituție a substantivului (pronumele nehotărât)
 › Pronumele în propoziție: subiect; nume predicativ cu verbul „a fi“; 

atribut pronominal; complement direct/indirect; complement cir-
cumstanţial de loc/timp/mod

 › Cazurile 
› 

Aplicativ:
 › Complement circumstanțial de cauză
 › Complement circumstanțial de scop

 

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/141

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/141 

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/141

UNITATEA VI

Lectură și  
autocunoaștere (I)

Discursul narativ și comunicarea 
narativă/144
O dimineață cât toate anotimpurile  
de Horea Poenar/144

RECAPITULARE
Comunicare orală/149

 › Acte de vorbire
 › Lectura imaginii

Redactare/149
 › Structuri textuale: secvențe de tip  

narativ, explicativ, descriptiv, dialogal.  
Integrarea părților

Exprimarea cantităţii şi a ordinii (numeralul)/150
Aplicativ:

 › Valorile morfologice ale numeralului
 › Numeralul fracționar, distributiv/multiplicativ/adverbial

Exprimarea coordonatelor acţiunii/contextului – spaţiu, timp, 
modalitate (adverbul, locuțiunea adverbială)/155

 › Adverbul în propoziţie: complement circumstanţial de loc/timp/
mod; atribut adverbial

 › Gradele de comparaţie
Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură (interjecţia)/160

 › Interjecția predicativă 
Evaluare/163

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/164

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/164

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/164

UNITATEA VII

Lectură și  
autocunoaștere (II)

RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea 
narativă/168
Șirul pierdut al timpului  
de Paige Britt/168

RECAPITULARE
Comunicare orală/172

 › Rezumatul
 › Idee principală, idee secundară dintr-un 

text oral

Redactare/163
 › Plan simplu și plan dezvoltat de idei 
 › Rezumatul 
 › Relatarea 
 › Transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă 

RECAPITULARE ȘI SINTEZĂ/176
 › Enunțul: propoziția și fraza 
 › Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare
 › Verbul în propoziţie
 › Substantivul în propoziţie
 › Pronumele în propoziție
 › Adjectivul în propoziție
 › Adverbul în propoziţie

Evaluare/182

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/183

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/183

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/183

ANEXE /184

 Cuprins



Lectură Comunicare orală/redactare Elemente de construcție a comunicării Elemente de interculturalitate

UNITATEA V

Simţ civic,  
responsabilitate, etică

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea 
cotidiană/116
Profil. Poveste. Personaj  
de Marius Constantinescu/116
Aplicativ:

 › Comunicarea cotidiană:  
interviul/119

Redactare/121
 › Etapele scrierii, cu accent pe: prezenta-

rea textului în faţa unui public, evaluarea 
feedbackului primit şi integrarea sugestii-
lor într-o nouă formă a textului sau în tex-
tele viitoare  

RECAPITULARE
Comunicare orală/121

 › Dialogul 
 › Strategii de ascultare activă 

Redactare/121
 › Prezentarea textului: scrisul de mână, 

așezarea în pagină; inserarea unor 
desene, grafice, fotografii

 › Semnele de punctuație și ortografie 

Tipuri de pronume/122
 › Exprimarea negației (pronumele negativ)
 › Alte forme de substituție a substantivului (pronumele nehotărât)
 › Pronumele în propoziție: subiect; nume predicativ cu verbul „a fi“; 

atribut pronominal; complement direct/indirect; complement cir-
cumstanţial de loc/timp/mod

 › Cazurile 
› 

Aplicativ:
 › Complement circumstanțial de cauză
 › Complement circumstanțial de scop

 

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/141

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/141 

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/141

UNITATEA VI

Lectură și  
autocunoaștere (I)

Discursul narativ și comunicarea 
narativă/144
O dimineață cât toate anotimpurile  
de Horea Poenar/144

RECAPITULARE
Comunicare orală/149

 › Acte de vorbire
 › Lectura imaginii

Redactare/149
 › Structuri textuale: secvențe de tip  

narativ, explicativ, descriptiv, dialogal.  
Integrarea părților

Exprimarea cantităţii şi a ordinii (numeralul)/150
Aplicativ:

 › Valorile morfologice ale numeralului
 › Numeralul fracționar, distributiv/multiplicativ/adverbial

Exprimarea coordonatelor acţiunii/contextului – spaţiu, timp, 
modalitate (adverbul, locuțiunea adverbială)/155

 › Adverbul în propoziţie: complement circumstanţial de loc/timp/
mod; atribut adverbial

 › Gradele de comparaţie
Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură (interjecţia)/160

 › Interjecția predicativă 
Evaluare/163

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/164

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/164

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/164

UNITATEA VII

Lectură și  
autocunoaștere (II)

RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea 
narativă/168
Șirul pierdut al timpului  
de Paige Britt/168

RECAPITULARE
Comunicare orală/172

 › Rezumatul
 › Idee principală, idee secundară dintr-un 

text oral

Redactare/163
 › Plan simplu și plan dezvoltat de idei 
 › Rezumatul 
 › Relatarea 
 › Transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă 

RECAPITULARE ȘI SINTEZĂ/176
 › Enunțul: propoziția și fraza 
 › Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare
 › Verbul în propoziţie
 › Substantivul în propoziţie
 › Pronumele în propoziție
 › Adjectivul în propoziție
 › Adverbul în propoziţie

Evaluare/182

• Valori promovate în cultura română: 
Oameni și fapte/183

• Valori promovate în cultura maternă: 
Oameni și fapte/183

• Valori promovate în cultura universală: 
Oameni și fapte/183

ANEXE /184



Unitatea IV

Spaţiu şi timp (II)

Unitatea V

Simţ civic, 
responsabilitate, 

etică 

Unitatea III

Spaţiu şi timp (I)

Unitatea VI

Lectură și 
autocunoaștere (I)

Unitatea II

Microunivers și 
macrounivers (II)

Unitatea I

Microunivers și  
macrounivers (I)

Competențe generale și specifice

1. Receptarea textului oral în diverse situații de comunicare
1.1.  Sintetizarea unor informaţii, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comuni-

cative, din texte orale, monologate sau dialogate, în care apar diferite coduri de 
comunicare

1.2.  Recunoașterea modificării semnificației/semnificațiilor unor enunțuri, în funcție 
de particularitățile comunicării orale

1.3. Recunoașterea particularităților lexico-gramaticale și fonetice ale unui text
1.4.  Identificarea elementelor de transfer și de interferență din limba maternă în lim-

ba română, în receptarea unor texte diverse, monologate sau dialogate
1.5.  Manifestarea atitudinii critice față de punctele de vedere exprimate de 

interlocutor(i), în interacţiuni cu diferite coduri de comunicare

2. Producerea textului oral în diverse situații de comunicare
2.1.  Folosirea sensului propriu și/sau figurat al cuvintelor/sintagmelor în diverse ti-

puri de text: narativ, descriptiv, explicativ, argumentativ
2.2.  Exprimarea unui punct de vedere propriu, prin compararea ideilor și/sau a punc-

telor de vedere prezentate în diferite texte
2.3.  Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, într-un text de tip 

argumentativ, citând sursele de informare
2.4.  Utilizarea achizițiilor metalingvistice în exprimarea nuanțată, în diferite situații 

de comunicare
2.5.  Participarea la interacțiuni verbale, formulând puncte de vedere și continuând 

ideile celorlalți, cu respectarea elementelor de specificitate: intonație, accent, 
sunete specifice limbii române, topică

2.6.  Manifestarea spiritului critic față de punctele de vedere exprimate de interlocu-
tor/interlocutori, în interacţiuni directe sau mediate, prin diferite coduri de co-
municare

3. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3.1.  Compararea informațiilor și a structurilor logice dintr-unul sau mai multe tex-

te continue/discontinue/multimodale, pentru exprimarea unui punct de vedere 
personal

3.2.  Recunoașterea modificării sensului unor cuvinte și sintagme, pe baza relației din-
tre diverse coduri de comunicare

3.3.  Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii
3.4.  Compararea a cel puțin două texte sub aspectul tipurilor de comunicare artistică/

nonartistică
3.5. Recunoașterea particularităților grafice, lexicosemantice, morfosintactice și de 

punctuație în comunicarea artistică/nonartistică
3.6. Compararea semnificației textelor continue/discontinue/multimodale, prin rapor-

tare la elementele de specificitate culturală
3.7.  Manifestarea interesului față de puncte de vedere diferite exprimate în textele 

continue/discontinue/multimodale

4. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4.1.  Argumentarea punctului de vedere pe texte/teme, care actualizează tipuri de co-

municare artistică/nonartistică
4.2.  Redactarea unui text, în care se exprimă puncte de vedere argumentate, pe di-

verse teme, pentru a fi susținute în fața unui auditoriu sau pentru a fi publicate
4.3.  Realizarea unor texte multimodale, pe teme la alegere, adecvate unei situații de 

comunicare
4.4.  Utilizarea achizițiilor metalingvistice în exprimarea nuanțată, în redactarea unor 

texte care actualizează tipuri de comunicare artistică/nonartistică
4.5. Manifestarea unei preocupări pentru originalitate şi etica redactării

5.  Manifestarea sensibilității multi- și interculturale, prin valorile promovate în 
contexte culturale și sociale diverse

5.1. Valorificarea multilingvismului în contexte socioculturale variate
5.2. Identificarea valorilor promovate în cultura română, maternă și universală
5.3.  Demonstrarea diversității lingvistice și culturale în contexte culturale și sociale 

diverse

Unitatea VII

Lectură și 
autocunoaștere (II)



   Citește cu atenție următorul text și rezolvă cerințele pe o foaie separată:

Test inițial

11

„ELIZA (aprinzând lanterna): Hai, ieși de acolo!
ADRIAN (aprinde și el o lanternă): Nu-ți fie frică, ieși!
MANUELA: Nu te teme, că nu te mâncăm. 
Extraterestrul agită o mână albastră. 
ELIZA (către copii): Îi este frică de noi. Este teribil de fricos. 
ADRIAN: Hai, hai… hai, ieși ca să te vedem… 
MANUELA: Hai, că poți să te joci cu noi…
ELIZA (către copii): Dar vreți să se joace cu noi?
Copiii spun: Daaaaaa… 
Extraterestrul agită o a doua mână, verde.
ADRIAN: Hai, hai, dă-mi mâna… Hai, ieși de sub masă. Ai voie 

să ieși de sub masă.
Extraterestrul agită o a treia mână, portocalie. Toți cei trei ochi 

ai lui clipesc și sclipesc.
ELIZA: Hai, ieși la lumină… 
Extraterestrul își agită un picior albastru. Până la urmă Eliza, 

Adrian și Manuela îl iau fiecare de câte o mână și-l trag de sub 
masă. Extraterestrul își arată un al doilea picior, verde. Apoi își 
arată un al treilea picior, portocaliu.

Autorul acestei piese îl previne pe regizor că se supără rău 
dacă nu respectă numărul de ochi, mâini și picioare atribuite 
extrateretextului… pardon, extraterestrului. În rest, regizorul îl 
poate imagina cum crede el de cuviință. […]

Orice musafir galactic
Are-un domiciliu fix

Și sosește pe Pământ
De pe o planetă X.

Dacă observați că este
Pătrățos, pufos, mahmur,
Molfăind chipsuri celeste,
A sosit de pe… Mercur […]
Iar această poezie,
Spusă rar, cu voce joasă,
Îi convinge pe galactici
Ca să iasă de sub masă.
Extraterestrul poate ieși de sub masă spre sfârșitul cântecului 

și poate cânta și el.
ELIZA: Ați văzut că am avut dreptate? Niciun extraterestru nu 

rămâne mult sub masă dacă îi cântați ceva frumos…
ADRIAN (către extraterestru): Hai, spune „bună ziua“, că doar 

știi să vorbești…
ELIZA: L-am învățat într-o oră.
MANUELA (îl ia cu încredere de mână pe extraterestru și-l 

aduce în fața copiilor): Spune a! 
EXTRATERESTRUL: A…
ELIZA: Spune a, e, i, o, u, ă, î…
EXTRATERESTRUL: A, e, i, o, u, ă, î…
ADRIAN: Cel mai ușor i-a fost să învețe vocalele…“

Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama

SUBIECTUL I  56 de puncte
1  Desparte în silabe cuvintele, precizând câte o regulă de despărțire pentru fiecare: picior, mâini, galactici, respectă.
 (4 puncte)
2 Selectează, din secvența de text versificat, două cuvinte care conțin diftong și două care conțin vocale în hiat.

(4 puncte)
3 Transcrie, din textul dat, două cuvinte compuse și două cuvinte derivate.  (8 puncte)
4 Numește sinonimele potrivite pentru următoarele cuvinte marcate cu roșu în text: frică, agită, rău, spusă.
 (8 puncte)
5 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmații:

a Enunțul „Dar vreți să se joace cu noi?“ conține două cuvinte care au omonime.
b Antonimele cuvintelor ieși, dreptate, masă din textul dat sunt, în ordine: intră, nedreptate,  scaun.
c Cuvintele clipesc și sclipesc sunt paronime. 
d În enunțul „Fac mai multe copii de data aceasta.“, cuvântul copii este omograful celui din textul dat. (8 puncte)

6 Numește modul și timpul fiecărui verb din secvența: 
„ADRIAN: Hai, hai… hai, ieși ca să te vedem…   
MANUELA: Hai, că poți să te joci cu noi…“ (8 puncte)

7 Construiește o propoziție în care substantivul lanterna să aibă funcția sintactică de atribut substantival.  (8 puncte)
8 Transcrie un enunț interogativ și unul enunțiativ care conțin pronume personale. (8 puncte)

SUBIECTUL al II-lea 24 de puncte
1 Transcrie două tipuri diferite de didascalii prezente în textul dat. (8 puncte)
2 Precizează câte o trăsătură morală pentru fiecare personaj din text. (8 puncte)
3 Prezintă, în 40  –  60 de cuvinte, rolul culorilor în realizarea portretului unuia dintre personaje.   (8 puncte)

SUBIECTUL al III-lea 10 puncte
Imaginează-ți că ai puterea de a citi gândurile  extraterestrului  ascuns sub masă. Prezintă-le  într-un  text de 60  –  80 de 
cuvinte.  
Se acordă 10 puncte din oficiu.



U1 Microunivers și macrounivers (I)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•  Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare Comunicare orală
• Atitudini comunicative 
Redactare
• Modalități de exprimare a preferințelor și opiniilor 

Nivelul semantico-lexical 
Nivelul fonetic

Recapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Nivelul semantico-lexical 
• Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 
Aplicativ 
•  Arhaismele. Regionalismele. Neologismele. Împrumuturile (din/în limba 

română în/din limba maternă; alte împrumuturi) 
•  Categorii semantice (contextualizare/recontextualizare). Paronimele 

frecvente. Pleonasmul 
•  Dinamica vocabularului: normă/abatere de la normă 
•  Calcul lingvistic
Nivelul fonetic 
•  Pronunţarea corectă a neologismelor 

Discursul liric și textul versificat 
Cântec de Ana Blandiana 
• Discurs liric:

– text liric/text versificat 
–  relația conținut – formă: discurs liric/discurs narativ în versuri (narativ 

literar în versuri) 
– autor/voce lirică
– versificație: măsură, tipuri de rimă 
– figuri de stil: epitetul, metafora 

Lectură



Microunivers și macrounivers (I)
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U1 Microunivers și macrounivers (I)

14

Microunivers și macrounivers (I)

1 Transcrie în caiet cadranul dat și completează-l cu răspunsurile la următoarele cerințe:

a Notează câte un cuvânt-cheie sau un element grafic care reprezintă starea sufletească pe care ți-o trezește 
fiecare anotimp. 

b Asociază fiecărui anotimp câte o culoare și câte un sunet caracteristic. 

c Imaginează-ți că fiecare anotimp îți poate îndeplini câte o dorință. Care ar fi acestea?

2 Prezintă în fața clasei cadranul realizat, motivându-ți opțiunile. 

3 Realizați un poster al clasei în care să centralizați cele mai interesante răspunsuri.

Ana Blandiana (n. 1957)

Cântec
de Ana Blandiana

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,
Uite, ochii mei ți-i dau.
Ieri spre seară-n vântul galben
Arborii-n genunchi plângeau.

Lasă-mi, toamnă, cerul lin,
Fulgeră-mi pe frunte mie.
Astă-noapte zarea-n iarbă
Încerca să se sfâșie.

Lasă, toamnă,-n aer păsări,
Pașii mei alungă-mi-i.
Dimineața bolta scurse
Urlete de ciocârlii.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi
Fructele și lasă
Urșii neadormiți, berzele neduse,
Ora luminoasă.

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai
Plânge-n soare fum.
Înserează-mă pe mine,
Mă-nserez oricum.

Primăvara Vara

Toamna Iarna
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U1Lectură

1 Ce impresie ți-a produs lectura textului?

2 Ascultă șlagărul Lasă-mi, toamnă, pomii verzi inter-
pretat de Margareta Pâslaru, o transpunere muzicală 
a textului. 

a Ți-ai schimbat prima impresie despre text? Explică.

b Discutați diferențele sesizate între text și transpune-
rea muzicală a acestuia.

3 Compară dorințele notate pe posterul clasei, în cadranul 
toamnei, cu cele identificate în textul Anei Blandiana. 
Stabilește asemănări și deosebiri.

4 Transcrie o pereche de antonime din textul-suport.

5 Selectează cuvinte care aparțin câmpului lexico-semantic al timpului.

6 Completează următoarea schemă, notând cuvinte sau sintagme care să aparțină unuia dintre planurile poeziei:

Planul naturii

a iarba

b . . . . . . . . . . . . 

c . . . . . . . . . . . . 

Planul ființei umane

a ochii

b . . . . . . . . . . . . 

c . . . . . . . . . . . . 

7 Se pot delimita clar cele două planuri? Motivează-ți răspunsul.

15

Ai învățat în anul școlar anterior că textul versificat se caracteri-
zează printr-o structurare specifică. 

Acesta se prezintă ca un ansamblu ordonat de linii grafice așezate 
una sub alta, linii de lungimi egale sau nu, mai scurte decât lățimea 
paginii. Lungimea versului variază destul de mult, măsura constând 
în numărul silabelor unui vers.

Trăsăturile structurante ale acestui tip de text sunt:

a ritmul: succesiunea silabelor accentuate și neaccentuate care se 
repetă în mod regulat într-un vers;

b cezura: pauza care separă un vers de altul sau desparte două 
secvențe ample ale unui vers, astfel că un vers de opt silabe se 
împarte în două – trei unități metrice;

c rima: identitatea grupului sonor final care încheie două sau mai 
multe versuri.
În clasa a VII-a ai învățat următoarele tipuri de rimă: 

 – monorimă (a-a-a-a) – rimă împerecheată (a-a-b-b) 
– rimă îmbrățișată (a-b-b-a) – rimă încrucișată (a-b-a-b)

În poezia modernă, după dispariția acompaniamentului muzical, elementul primordial și definitoriu în alcătuirea rit-
mului poetic rămâne dispunerea accentului de intensitate în vers.
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U1 Microunivers și macrounivers (I)

Exprimarea în versuri nu este sinonimă cu textul liric. Discursul versificat poate fi utilizat ca mod de structurare:

a a textului narativ literar (discurs narativ în versuri)

„De la arat un plug
Venea încet spre casă
Și, la un bou pe jug,
O muscă se-așezase.
Iar ei, spre-ntâmpinare,
O altă muscă-n zbor
Îi face întrebare:
— De unde, dragă sor’?
— Și mai întrebi de unde!

Ei musca îi răspunde
C-un aer supărat.
Au nu pricepi ce facem?
Nu vezi că noi ne-ntoarcem
Din câmp, de la arat!
Spre laudă deșartă
Mulți zic: noi am lucrat,
Când ei lucrează-n faptă,
Ca musca la arat.“ 
Alecu Donici, Musca la arat

b a textului nonliterar (de exemplu: anunțurile publicitare).

„Ciocolata Pitic 
Te face voinic,
La munte, la mare 
Și-n orice împrejurare.“ 
 adaptare

„Mi-a zis mama să mă duc 
Pân' la baie repejor,
Că mi-a cumpărat Dalin
Cel mai bun și cel mai fin.“ 

 fragment

c  a textului dramatic (discurs dramatic în versuri)

„ROMEO: Iubita mea,
 Mă lepăd de aceste nume care
 Îți amintesc de-o veche răzbunare.
JULIETA: Dar cum de-ai izbutit ca în ogradă
 Să ne pătrunzi? Căci zidul din livadă
 E-atât de-înalt, și-i greu, la cățărat.
 De moartea aspră ești amenințat
 De-ai fi descoperit de-un neam de-al meu,
 Căci numele te-apasă foarte greu.
ROMEO:  Pe aripa ușoară a iubirii
 M-am înălțat spre locul mântuirii.
 Nu-i zid să poată stânjeni iubirea.“ 
 William Shakespeare, Romeo și Julieta

d  a discursului liric (poezia)
Textul liric (poezia) este un discurs subiectiv despre un 

obiect interiorizat (percepția lumii, sentimente, dorințe, stări 
sufletești referitoare la relația cu celălalt sau cu sine etc.).

Poezia își asumă drept conținut trăirile interioare, 
respectiv sentimente, emoții, senzații care nu pot fi ușor 
cunoscute și exprimate. Spre deosebire de alte genuri lite-
rare, poezia deține anumite mijloace expresive (figuri de stil, 
imagini artistice) de exteriorizare a experienței subiective. 

Autorul e cel care scrie textul liric, cu scopul de a crea 
emoții prin intermediul limbii, iar eul liric (vocea lirică) este 
acel eu vorbitor care aparține lumii create de autor. Așadar, 
în privința textului liric, distingem între eul real (autorul) și un 
eu enunțiator (eul liric). Discursul liric se definește ca un tip 
de enunțare rezervat exprimării atitudinilor, trăirilor eului 
vorbitor (enunțiator), care se poate concretiza sau nu într-o 
exprimare la persoana I gramaticală. (cf. Dicționarului de 
comunicare, Doina Comloșan și Mirela Borchin) 

Persoana a II-a,  
singular și plural 
(presupune un  

eu rostitor)

Persoana I,  
singular și plural

Exprimarea 
subiectivității

Interogații, exclamații, 
interjecții, substantiv 

 în vocativ (când textul  
e la persoana a III-a)
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U1Lectură

 Epitetul apare și în discursul liric. Această figură de stil se 
reduce din punct de vedere gramatical la o determinare pe 
lângă un substantiv sau un verb, cu scopul de a exprima 
însușiri deosebite ale obiectului înfățișat, așa cum se 
reflectă în fantezia autorului. 

„Chenare lungi de liniște trag codrii gravi deodată 
Și-nalte slove roșii pun plopii-n fruntea țării.“ 
   Vasile Voiculescu, Antologie

„Tot mai miroase via a tămâios şi coarnă,
Mustos a piersici coapte şi crud a foi de nuc…“ 
    Ion Pillat, În vie

Când în versuri se evidențiază culorile unor obiecte, ființe 
sau fenomene, vorbim despre epitet cromatic.

Metafora este figura de stil prin care se trece de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens, cu ajutorul unei 
comparații subînțelese. Prin intermediul metaforei se prezintă ca echivalenți doi termeni distincți, între care se rea-
lizează  un transfer de trăsături semantice.  Așadar, este o figură de analogie care constă în transferul de nume de la un 
obiect la altul, cu condiția ca acestea să se găsească într-un 
raport de asemănare. Uneori, calitatea comună obiectelor 
desemnate nu poate fi dedusă cu claritate din text.

Termenul „metaforă“ provine din limba greacă („metapho ra“), 
având sensul de transport, transfer.

 În funcție de stările și atitudinile exprimate, eul liric 
poate fi: meditativ, visător, contemplator etc. 

De exemplu:

„Nu mai întreb ce vremuri bat afară;
Privesc, în mine, pulberea de seară
Şi, coborând lăuntrica mea scară,
Mă sprijin în condei ca în toiag.“ 
 Vasile Voiculescu, Autoportret romantic

În acest caz, eul liric este meditativ. 

Eul liric reprezintă numai vocea lirică. Atunci când în 
poezie se redă imaginea unui om (voce și corp), utilizăm 
termeni precum: îndrăgostitul, privitorul etc.

 De exemplu:

„Ne-am aşeza pe bancă în dimineaţa clară; 
ar fi în noi desigur atâta primăvară, 
că am privi (în ora împunsă de furnici) 
cum boii de pe coastă se fac mereu mai mici.“ 
 B. Fundoianu, Cântece simple: Vlaici, I

Îndrăgostitul se bucură de prezența iubitei.

  „Văl de brumă argintie
 Mi-a împodobit grădina“ 
  Octavian Goga, Toamna

 ,,Mi-e sufletul o mare ce clocotă-n apus.“ 
   Ion Vinea, Mare
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1 Stabilește tipul de rimă al textelor date:

a „Stau vulpi roşcate. Stoluri, salbe,
Peste pădure nori de ceaţă,
Ca nişte zburătoare albe
Plutind, de vârfuri se agaţă.“ 

  A. E. Baconsky, Desen

b „Și nu-i știuta șoaptă a gândului – ci când
Stăpân se-nalță dorul tăcerilor din minte,
E-un cântec ce nu-și are nici nume, nici cuvinte
Nu-i ruga, și nici jale, și-i totuși trist și blând.“ 

  Elena Farago, Fără cuvinte

c „Pe câmpia înălbită, netedă, strălucitoare
Se văd insule de codri, s-aud câini la vânătoare,
Iar în lunca pudruită cu mărunt mărgăritar
Saltă-o veveriţă mică pe o creangă de stejar.“ 

  Vasile Alecsandri, Sania

d „Mi-e frig şi mi-e toamnă, mi-e ger în cuvânt,
Privirile-mi arse se zbat la pământ,
Altarul iubirii, altarul cel sfânt
Se năruie-n lacrimi, se clatină-n vânt.“ 

  Adina Speranța, Monorima minciunii

e „Când luna aruncă o pală lumină
Prin merii în floare-nșirați în grădină,
La trunchiul unuia pe tine te-aștept –
Visând de deștept.“

  Mihai Eminescu, Când...

f „Dorm florile uşor în pluşul moale 
Al nopţii ce se mistuie şi moare, 
Iar licurii de rouă-n cupe clare 
Au scânteieri fugare de opale.“ 

  B. Fundoianu, Dorm florile

2 Textul Cântec de Ana Blandiana este: 

a text narativ literar; 
b text nonliterar; 
c text dramatic; 
d text liric. 

Motivează-ți răspunsul.

3 Stabilește măsura versurilor din strofa: 

„Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,
Uite, ochii mei ți-i dau.
Ieri spre seară-n vântul galben
Arborii-n genunchi plângeau.“

1 Identifică secvențele din poezia Cântec privind repre-
zentarea artistică a realității înconjurătoare prin inter-
mediul simțurilor (imagini artistice):  

2 Recitește poezia Anei Blandiana și notează cu Adevărat 
(A) sau Fals (F) următoarele afirmații:

a Sunt derivate toate cuvintele din seria: neadormiți, 
neduse, vântul.

b Verbele la imperativ sunt la forma negativă. 
c Interjecția este o marcă a subiectivității în textul dat.

d Textul este construit sub forma unui monolog liric 
adresat.

e Din text se desprinde atitudinea de aroganță a omu-
lui față de natură.

3 Textul surprinde un tablou al toamnei care contrazice 
imaginea ei comună. Selectează trei structuri/sintagme 
în favoarea acestei afirmații.

4 Explică rolul utilizării frecvente a repetiției. 

5 Transcrie o personificare.

6 Explică rolul a trei epitete identificate de tine în textul 
dat.

7 Comentează semnificația unei metafore selectate de 
tine din textul-suport.

8 Identifică trei mărci lexico-gramaticale ale subiec ti-
vi tății în textul dat. În rezolvarea cerinței vei avea în 
vedere schema de la rubrica Reține.

Imagine vizuală 
(văz)

Imagine auditivă 
(auz)
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9 Consideri că verbul la imperativ lasă(-mi) exprimă o 
dorință sau o poruncă? Motivează-ți opțiunea.

10 Ținând cont de faptul că imperativul nu are forme care 
să marcheze distincția temporală prezent – trecut, de 
ce crezi că se repetă în fiecare strofă? 

11 Explică utilizarea construcției imperativ + pronume 
personal în versul: Înserează-mă pe mine. Formulează 
răspunsul, având în vedere următoarele sugestii:

a eul ajunge să perceapă altfel lumea;
b eul adoptă o identitate neobișnuită;
c realul este descompus și recompus după reguli noi.

12 Comentează, într-un text de 50 – 80 de cuvinte, sec-
vența Mă-nserez oricum, din perspectiva relației ființă 
umană – timp. 

13 Poezia este o formă de cunoaștere a lumii și de 
autocunoaștere. Argumentează această afirmație, 
ilustrând-o cu exemple din text. 

„Toamna e-atât de rumenă în târg,
cu flori în păr, roşcate, de olane,
că strada umblă ca un cocostârc
pe după gratii unde cântă piane.

Mâncaţi de ploaie, pomii se usucă,
ca după o năvală de omizi –
şi liniştea e tare ca o nucă,
şi soarele s-a spart în cărămizi.“
  B. Fundoianu, Provincie II

Deosebiri DeosebiriAsemănări

1 Stabilește rima textului-suport. 5 puncte

2 Precizează măsura versului: „Toamna e-atât de rumenă în târg“.  20 puncte

3 Alege două figuri de stil și prezintă-le semnificația.    10 puncte

4 Selectează din text o imagine vizuală și una auditivă.    10 puncte

5  Compară imaginea toamnei din textul lui B. Fundoianu și cel al Anei Blandiana, stabilind cel puțin câte o asemănare 
și o deosebire.  30 puncte 

 

 

6 Care dintre cele două texte te-a impresionat mai mult? Motivează-ți, în 30 – 50 de cuvinte, preferința.   20 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Lectură
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„Alice Germain: Ce înţelegeţi prin „sens“? 

André Comte-Sponville: E o noţiune dificilă, în pri-
mul rând pentru că este dublă: ea se poate referi atât 
la semnificaţie (sensul unei fraze), cât şi la direcţie 
sau scop (sensul de curgere al unui fluviu, sensul 
unui act). Dar, pentru fiecare dintre aceste două 
accepţiuni – şi acest lucru amplifică dificultatea –, 
sensul trimite la altceva decât la el însuşi. Sensul 
unui cuvânt nu este acest cuvânt (dacă pun între-
barea „Doriţi o ceaşcă de cafea?“, nu propun cuvân-
tul „ceaşcă“). Sensul unui act nu este acel act. De 
exemplu, dacă mă deplasez pe autostradă în sensul 
Paris-Marsilia, Marsilia este sensul deplasării mele 
timp de mai multe ore. Şi ar fi la fel dacă aş veni cu 
avionul de la New York sau de la Beĳing: Marsilia 
poate deveni un sens în orice colţ al lumii. În afară 
de unul. Există un singur loc unde Marsilia nu are 
un sens: la Marsilia. Când suntem acolo, nu putem 
să mergem acolo. Sensul este întotdeauna în altă 
parte faţă de locul în care ne aflăm. Sensul aparţine 
întotdeauna alterităţii, iar realitatea identităţii.“

André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge, 
 Cea mai frumoasă istorie a fericirii

1 Care este  opinia lui Comte-Sponville despre cuvântul „sens“?

2 Consideri că exemplele oferite sunt credibile? Sunt acestea convingătoare? Motivează-ți răspunsul.

3 Subiectivitatea discursului influențează forța de convingere?

4 Susținerea opiniei se realizează prin prezentarea unor fapte sau a unor sentimente?

Comunicare orală/redactare

Redactare: 
Modalități de exprimare a preferințelor și opiniilor 
Așa cum ai învățat în anul școlar anterior, majorita-
tea argumentelor bazate pe fapte și adevăruri fac 
apel la relațiile de succesiune (un fenomen în raport 
cu cauzele sau consecințele sale) și de coexistență 
(ce leagă persoana de actele sale), conform Danielei 
Rovența-Frumușani.
Elementele cu grad maxim de credibilitate sunt cele 
de natura faptelor (faptele de observație) și adevăru-
rilor (referitoare la legăturile între fapte, reprezen-
tate de teorii științifice, credințe religioase). 

1 Selectează două structuri care conțin relații de succesiune. Motivează-ți, în scris, alegerea.

2 Redactează un text de 150 – 200 de cuvinte, în care să inserezi una dintre următoarele secvențe: 

a  „Sensul este întotdeauna în altă parte faţă de locul în care ne aflăm.“ 
b „Sensul aparţine întotdeauna alterităţii, iar realitatea identităţii.“ 
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Comunicare orală:
Pentru reușita unei prezentări orale, te vei concentra atât pe pregătirea acesteia, cât și pe susținerea ei.

1 Pregătirea prezentării are în vedere:
a  pregătirea câtorva note clar formulate care să cuprindă ideile principale, cifrele, citatele;

b stabilirea structurii;

c o bună împărțire a timpului acordat – pentru a evita situația în care discursul tău este prea lung sau prea scurt, 
pregătește câteva idei secundare pe care să le poți dezvolta sau lăsa deoparte.

d adaptarea la auditor – pentru a te încadra în așteptările auditoriului, nu insista pe lucruri cunoscute deja  de 
auditor. Fii explicit! Vei avea în vedere:

2 Susținerea în public a prezentării urmărește aplicarea unor tehnici variate de captare şi de menţinere a atenţiei:

a expresivitatea dată și de accentuarea anumitor cuvinte;

b eliminarea sunetelor de umplutură (până și tăcerea vorbitorului e importantă);

c evitarea interferenței – când prima informație oferită publicului este urmată repede de a doua informație, atunci 
cei din public vor uita o parte din prima; tăcerea asigură delimitarea informațiilor.

1 Pregătește un discurs pentru a-l susține în public (în fața colegilor). Vei avea în vedere că:
a tema este la alegere;
b se integrează obligatoriu următoarele cuvinte: ceașcă, fluviu;
c cele două cuvinte vor forma un „binom fantastic“, adică termenii dați sunt legați între ei prin prepoziții 

   (model: câine – dulap  câinele cu dulapul; dulapul pentru câine).
 (adaptare după Binomul fantastic al lui Gianni Rodari)

2 Susține discursul în fața publicului, având în vedere următoarea grilă de autoevaluare/interevaluare:

Puncte slabe Puncte slabe Puncte tari Puncte tari
- 2 (foarte slab) - 1 (slab) +1 (bine) +2 (foarte bine)

Voce Articulare

Debit

Volum

Intonație 

Ritm

Atitudine Privire

Gesturi

Siguranță de sine

Conținutul Valabilitatea planului

Respectarea cerinței

Calitatea informațiilor

Adaptarea la auditoriu

Tehnici de captare și 
menținere a atenției

Expresivitatea

Eliminarea sunetelor de umplutură

Evitarea interferenței

(adaptare după Gilles Ferréol, Noël Flageul)

Comunicare orală/redactare

a. obiectivul vizat 

b. tipul mesajului

c. identitatea emițătorului

alegerea  
vocabularului

destinatarul/
autorul

U1
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U1 Microunivers și macrounivers (I)

Vocabularul cuprinde toate cuvintele dintr-o limbă, din 
trecut și de astăzi. Unele cuvinte și-au schimbat sensul 
de-a lungul timpului, altele au dispărut din uzul cotidian 
sau au fost înlocuite cu termeni noi, iar altele au fost in-
troduse recent.
Componentele vocabularului:
A  Vocabularul fundamental cuprinde cuvintele cunos-

cute de toți vorbitorii: cuvinte care numesc părțile 
corpului, grade de rudenie, animale și plante, ali-
mente și băuturi, obiecte uzuale, noțiuni legate de 
timp, acțiuni, pronume etc.

B  Masa vocabularului cuprinde cuvintele care nu sunt 
cunoscute de toți vorbitorii: arhaisme, regionalisme, 
neologisme, termeni tehnici, termeni științifici etc.  

Mijloacele de îmbogățire a vocabularului sunt:

1 interne – prin producerea unor modificări în interiorul limbii: compunerea, conversiunea și derivarea;

2  externe – prin preluarea unor cuvinte din limbile moderne occidentale: împrumutul.

Compunerea este mijlocul de îmbogățire a vocabularului care constă în alăturarea, subordonarea sau abrevierea 
unor termeni, pentru a se forma cuvinte noi. Astfel, compunerea este de trei tipuri:

1 Compunere prin alăturare (termenii componenți nu relaționează): fiindcă, bloc-turn, de la, despre, cumsecade etc.

2 Compunere prin subordonare (termenii componenți depind unul de celălalt): floarea-soarelui, coada-șoricelului, 
viță-de-vie, doisprezece, altfel, niciodată, verde-gălbui etc.

3  Compunerea prin abreviere (termenii sunt prescurtați cu inițiale sau fragmente): U.T.A., C.F.R., Tarom etc.

Formați grupe de câte patru elevi. Transcrieți în caiet strofa 
dată din poezia studiată și apoi rezolvați următoarele cerințe: 

„Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,
Uite, ochii mei ți-i dau.
Ieri spre seară-n vântul galben
Arborii-n genunchi plângeau.“

1  Asociați fiecare termen din lista: a îngălbeni, înserare, ochiul-
boului, tomnatic, pomișor, plângăcios, arbore-de-cacao cu 
unul dintre cuvintele marcate în text. 

2 Precizați motivul pentru care ați realizat asocierile. 

3 Care dintre cuvintele din listă sunt formate prin compunere?

4  Scrieți forma de dicționar a cuvintelor marcate în text, pen-
tru a afla cuvintele de bază (verbele la forma de infinitiv, substantivele la singular, adjectivele la masculin singular).

5 Subliniați cu albastru literele corespunzătoare sunetelor care sunt identice în cele două cuvinte asociate, adică 
rădăcina cuvintelor.

6 Subliniați cu roșu literele corespunzătoare sunetelor aflate după rădăcină (sufixele).

7 Subliniați cu verde literele corespunzătoare sunetelor aflate înaintea rădăcinii (prefixele).

8 Identificați alte două cuvinte de bază din poezie, de la care se pot forma derivate cu sufixe și/sau prefixe.

9 Care dintre cuvintele marcate în strofa dată aparțin vocabularului fundamental? 

Elemente de construcție a comunicării

Microunivers și macrounivers (I)
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Elemente de construcție a comunicării U1

Conversiunea (schimbarea valorii gramaticale) este mijlocul de îmbogățire a vocabularului care constă în trecerea 
de la o parte de vorbire la alta, fiind deci un procedeu de formare a unor cuvinte noi din cuvinte existente în limbă. 

Exemple:

Ana are un zâmbet frumos.  – adjectiv care determină un substantiv
Ana zâmbește frumos.  –  adverb (obținut prin conversiune din adjectiv) care determină un verb

Toamna a sosit. – substantiv care denumește un anotimp
Toamna culegem roadele. – adverb de timp care exprimă perioada anului (obținut prin conversiune din substantiv)

El este un băiat politicos. – adjectiv care determină un substantiv
Politicosul salută mereu. – substantiv obținut prin conversiune din adjectiv

Înainte nu citeai romane. – adverb de timp
Înaintea profesoarei a intrat un coleg. – prepoziție obținută prin conversiune din adverb de timp

Prin conversiune se pot forma: substantive (prin articu-
lare), adjective (prin acord cu un substantiv), adverbe (prin 
determinarea unui verb), prepoziții pentru cazurile genitiv 
sau dativ (dacă precedă un substantiv sau un substitut al 
acestuia).

Derivarea este mijlocul de îmbogățire a vocabularu-
lui care constă în atașarea de sufixe și/sau prefixe unei 
rădăcini desprinse dintr-un cuvânt de bază.

Cuvântul de bază este cuvântul de la care se for-
mează prin derivare cuvintele noi.

Rădăcina este elementul desprins din cuvântul de bază, 
partea constantă care se repetă în toate derivatele și căruia 
i se atașează sunete pentru a se forma cuvinte noi.

Sunetul sau grupul de sunete care se atașează la 
sfârșitul rădăcinii se numește sufix.

Sunetul sau grupul de sunete atașat înaintea rădăcinii 
se numește prefix.

Cuvintele formate prin derivare se numesc derivate.
Sufixele sunt de mai multe tipuri, în funcție de partea de vor-

bire care se formează cu ajutorul lor: 

a substantivale: -an/-ean, -ar, -aș, -agiu, -et, -ime, -ist etc.

b adjectivale: -esc, -os, -iu, -ui, -an, -tor, -nic etc.

c adverbiale: -ește, -iș, -âș etc.

d verbale: -i, -a, -ui, -ăni, -ăi etc.

Prefixele se împart în două categorii:

a vechi: a-, an-, im-/in-, îm-/în-, des-/dez-/, răs-/răz-, ne-,  
re- etc.

b noi: inter-/intra-, ultra-, pre-/post-, trans-, co-/con- etc. 

Toate cuvintele formate prin derivare, compunere și schim-
barea valorii gramaticale, pornind de la un cuvânt de bază, alcă-
tuiesc familia lexicală a acestuia. 

De exemplu: floare, florar, florărie, a înflori, neînflorit, floare-
de-colț, floricică etc.

PREFIX + RĂDĂCINĂ= DERIVAT/RĂDĂCINĂ + SUFIX = DERIVAT/PREFIX + RĂDĂCINĂ  + SUFIX = DERIVAT
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Sufixele care exprimă micșorarea dimensiunii obiectelor sau însușirilor exprimate se numesc sufixe diminutivale. 

Exemple: 

-aș: copilaș, fluturaș -iță: bluziță, fetiță

-uț/-uță: căluț, crenguță -el: ciorăpel, scăunel

-ică: supică, pâinică -uleț: trenuleț, cornuleț

-uș: cățeluș, măgăruș -ișor: puișor, ochișor

Sufixele diminutivale au rol stilistic, deoarece exprimă 
emoția, implicarea afectivă a naratorului în prezentarea perso-
najelor, a locurilor sau a timpului acțiunii. Pe de altă parte, aces-
tea pot fi utilizate în registru ironic sau hiperbolic.

Sufixele care exprimă mărirea dimensiunii obiectelor sau 
însușirii se numesc sufixe augmentative, exagerând dimensi-
unea unor obiecte, pentru a impresiona cititorul. 

Exemple:

-an: băietan, bogătan

-andru: băiețandru, puiandru

-oi/-oaie: broscoi, măturoaie

-oacă: căsoacă, pietroacă

1   Numește tipul de compunere prin care s-au format următoarele cuvinte și identifică părțile de vorbire compo-
nente: nou-născut, floare-de-colț, gura-leului, stea-de-mare, douăzeci, Baia Mare, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș, 
U.N.E.S.C.O., Valea Prahovei, S.U.A., astăzi, cineva.

2 Citește propozițiile de mai jos. Completează în caiet pe o coloană cuvintele formate prin conversiune și pe cealaltă, 
părțile de vorbire din care provin. Folosește modelul dat.

a Soarele domolit se ridica repede pe cerul toamnei.

b Păsările nu mai ciripeau vesel, iar pomii își mișcau alene frunzele ruginite în adierea liniștită a vântului.

c Aceleași glasuri mici de cintezoi se auzeau trist deasupra ramurilor.

d Toamna, nostalgia cuprinde sufletul.

Cuvântul format prin conversiune Partea de vorbire din care provine

domolit – adjectiv verb la participiu

În lucrările de specialitate apar și termenii de prefixoid (pseudoprefix) și sufixoid (pseudosufix), definiți, respectiv, ca: 
„Element formativ, asemănător cu prefixele recente, care, așezat înaintea morfemului independent sau a rădăcinii, 
dă naștere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului lexical. Valorile lexicale ale prefixoidelor sunt mai concrete 
decât ale prefixelor [...]“ și ca „Element formativ (prezent în împrumuturi sau în formații după model străin) care dă 
impresia unui sufix și apare numai în termeni aparținând limbajelor specializate.“ (Dicționar de Științe ale Limbii)

Exemple: microfilm, semicerc, centrifug, muzicofil etc. 
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3 Transcrie diminutivele din următorul text, precizând 
apoi sufixele diminutivale pentru fiecare:

„Gheorghiță era un flăcău sprâncenat și avea 
ochii ei. Nu prea era vorbăreț, dar știa să spună 
destul de bine despre cele ce lăsase și cele ce 
văzuse. Avea un chimir nou și-i plăcea vorbind 
să-și desfacă bondița înflorită și să-și cufunde 
palmele în chimir. Întorcea un zâmbet frumos ca 
de fată și abia începea să-i înfiereze mustăcioara. 
Vitoria îl admira din cealaltă parte a măsuței. 
Mino dora se cuibărise pe un scăunel, jos, gata să 
sară de câte ori trebuia ceva. Afară se vedea pădu-
rea ușor ninsă, sub cer albastru și însorit. […]“    

Mihail Sadoveanu, Baltagul

a Explică, în 20 – 30 de cuvinte, rolul stilistic al diminutivelor identificate.  

b Formează derivate cu sufix diminutival pornind de la cuvintele subliniate în text.

c Explică, în 20 – 30 de cuvinte, care este efectul derivării diminutivale de la punctul b.

d Formează derivate augmentative pornind de la cuvintele flăcău și palmele din textul dat.

e Explică, în 15 – 20 de cuvinte, care este efectul derivării cu sufixe augmentative.

f Completează un tabel cu trei coloane, în care să menționezi cuvântul de bază, rădăcina, sufixul și/sau prefixul cu 
care s-au format următoarele derivate din textul dat: vorbăreț, să desfacă, să înfiereze, se cuibărise. 

„[…], nu mai avem prilejuri, avem doar oportunităţi.
Nu mai suntem hotărâţi să facem ceva, ci determinaţi.
Nu mai realizăm, ci implementăm.
Nu mai avem cazuri, ci spețe.
Nu ne mai ducem într-un loc, ci într-o locaţie.
Nu mai luăm în considerare, fiindcă anvizajăm.
Nu mai consimţim, ci achiesăm.
Serviciul de întreţinere a devenit mentenanţă.
Ceva care ţi se pare obligatoriu e un must!!!
Nu mai avem speranţe, deoarece am trecut la expectaţiuni.
Nu ne mai concentrăm, pentru că ne focusăm.
Și nu mai aşteptăm un răspuns, ci un feedback.
Nu mai avem frizeri și croitorese, avem hair stiliști și creatoare  
de fashion.
Cu alte cuvinte, deţinem o oportunitate pe care suntem determinaţi 
să o implementăm într-o locaţie pe care am anvizajat-o, achiesând la o 
mentenanţă care e un must şi asupra căreia ne focusăm în expectaţiu-
nea unui feedback pozitiv.“

Andrei Pleșu, Neologismele

1 În enunțul „Nu mai avem frizeri și croitorese, avem hair stiliști și creatoare de fashion“ sunt două cuvinte scrise cu 
roșu. În ce limbă le-ai mai întâlnit? Tradu cuvintele cu ajutorul dicționarului bilingv, citind cu voce tare atât cuvintele, 
cât și traducerea acestora.

2 În fiecare enunț din fragmentul citat poți remarca câte o pereche de sinonime. Rostește perechile de sinonime, 
împreună cu colegul tău de bancă. Caută în dicționar sensul cuvintelor scrise cu roșu și numește limba lor de 
proveniență.

3 Transcrie ultimul enunț din cele de mai sus, în așa fel încât să schimbi cuvintele care provin din limbi străine cu ter-
meni românești.
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1 Scrie un text de 80 – 100 de cuvinte, pe o temă la alegere, în care să 
utilizezi arhaisme și regionalisme pe care le vei sublinia diferit.

2 Pronunță următoarele cuvinte așa cum se scriu în limba română. 
Acestea sunt neologisme care nu au echivalent în limba română și 
care au pătruns în limbă începând cu secolul al XIX-lea.

ofsaid boiler

parlament radiolocație

stres picup

ultrasunet smoching

buldozer spicher

fotbal pian

3 Caută în DEX (Dicționar Explicativ al Limbii Române) sau pe dexonline sensul cuvintelor din tabel. Notează limba din 
care provine fiecare și sensul cuvântului.

abajur bormașină fuziune

adeziv clinic golgheter

aisberg clovn laser

angro a diviza lider

spicher a delapida handbal

Arhaismele sunt cuvinte vechi, care astăzi nu se mai folosesc, deoarece obiectele la care se refereau au dispărut, 
sau care au fost înlocuite de neologisme (de ex.: pârcălab, spătar, comis etc.). 

 Atenție! Din punct de vedere lingvistic (după Th. Hristea), arhaismele sunt: fonetice (îmbla – umbla),  morfologice 
(inime – inimi) și lexicale (logofăt, chezaș).

Regionalismele sunt cuvinte care se folosesc doar în anumite regiuni ale țării, acestea nefiind cunoscute în alte 
regiuni (de ex.: clop, ocol, blid, rișcaș, curechi, crumpene, iștalău etc.). 

�Atenție! După nivelul limbii la care se manifestă, regionalismele sunt: fonetice (pronunții diferențiate în funcție 
de zonă: chiatră – piatră), gramaticale (forme gramaticale specifice anumitor zone: lucră – lucrează), lexicale 
(cuvinte care cunosc o circulație limitată: păpușoi – porumb) și semantice (sensuri diferite ale aceluiași cuvânt în 
zone diferite: mereu – încet în Banat).

Neologismele sunt cuvinte împrumutate din alte limbi. Se consideră neologisme cuvintele împrumutate după 
1830 din franceză, germană, italiană, latină, engleză.

Neologismele contribuie la modernizarea lexicului unei limbi.

Iată câteva exemple de neologisme: 

 –  din engleză: weekend, marketing, mass-media, job

 –  din franceză: acetonă, absent, elev, bleumarin

 –  din italiană: pizza, paste, spaghete

 –  din germană: crenvurst, rucsac, fasung, haltă, foraibăr
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4   Alege un cuvânt din lista de mai jos și o formă de comunicare (mima, descrierea verbală sau desenul), apoi prezintă 
noțiunea în așa fel încât colegii tăi să o poată ghici. 

 Lista neologismelor care se pronunță ca în limba de origine: 

 bridge, babysitter, bowling, copyright, bestseller, fairplay, cocktail, design, marketing, management, mass-media, 
puzzle, show, spray, supermarket, weekend, western.

5 Citește cu voce tare în limba română următoarele neolo-
gisme, apoi alege varianta scrisă corect în limba română:

a angro sau en gros
b ofsaid sau off-side
c hands sau henț
d match sau meci
e fotbal sau football

6 Dezleagă careul folosind sinonime ale cuvintelor date și identifică două neologisme. 

fruntaș

măscărici

împărți

veioză

Citește enunțul:
Odată, o bosoarcă uriașă a hotărât că va locui în oraș 
pentru că acolo este belșug din toate.
1 Înțelegi fiecare cuvânt din enunțul de mai sus? Din ce 

limbă crezi că provin majoritatea cuvintelor?

2 Notează în caiet cuvintele provenite din limba ma -
ghiară, scriind alături echivalentul din limba română. 
Precizează asemănările și deosebirile dintre cele două 
cuvinte.

Împrumutul este un mijloc extern de îmbogățire a vocabularului unei 
limbi. 

Este rezultatul contactului între limbi și, de obicei, este determinat 
de recunoașterea prestigiului unei comunități, reprezentând o formă 
de manifestare a interferenței lingvistice: unele cuvinte şi expresii 
sunt preluate dintr-o altă limbă şi adăugate fondului lexical existent. 
(Dicționarul de științe ale limbii)

În limba română, există numeroase cuvinte împrumutate din fran-
ceză, italiană, bulgară, rusă, sârbă, greacă sau maghiară.

Exemple de cuvinte împrumutate din limba maghiară:

• uriaş – óriás; 

• oraş – város; 

• iobag – jobbágy; 

• hotar – határ (ca graniţă) 
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1 Lucrați în perechi. Folosind un dicționar, descoperiți origi-
nea cuvintelor de pe o anumită pagină din dicționar, indi-
cată de profesor. Grupați-le apoi în împrumuturi vechi și 
noi. Nu uitați că multe dintre cuvintele românești sunt 
moștenite din limba latină și nu sunt pe lista celor împru-
mutate. 

2 Majoritatea împrumuturilor din italiană aparțin termi-
nologiei muzicale. Caută sensul următoarelor cuvinte în 
DEX, apoi alcătuiește enunțuri cu acestea: duet, solfegiu, 
arpegiu.

3 Următoarele cuvinte sunt împrumutate din germană: blitz, 
diesel, șaibă. Alcătuiește enunțuri cu acestea. Documen-
tează-te și precizează două motive pentru care limba 
română a preluat cuvinte din vocabularul german.

4 Identifică patru cuvinte împrumutate din limba franceză și 
patru cuvinte împrumutate din limba rusă. Poți spune din 
ce domeniu au fost preluate?

5 Alege din rubrica „Știai că?“ patru împrumuturi din limba 
maghiară și alcătuiește un text narativ nonliterar de maxi-
mum 100 de cuvinte, în care să le folosești.

6 Discută cu domnul profesor sau cu doamna profesoară de 
istorie despre aspectul istoric al pătrunderii împrumuturi-
lor din limba maghiară în limba română.  

Cuvântul românesc Este format din … Modelul copiat este din limba … S-a păstrat topica cuvintelor?

1 Cum crezi că s-au format  nu  me  le 
orașelor din imaginile date?

2 Completează următorul tabel 
pentru a găsi explicația. Apoi 
caută încă trei cuvinte care 
consi deri că s-au format prin 
același procedeu.

Calcul lingvistic este un procedeu care se află la intersecția dintre mijloacele interne și mijloacele externe de 
îmbogățire a vocabularului. Într-o accepție largă, prin calc lingvistic se denumește procedeul de transpunere 
lite rală, exactă a unui cuvânt, a unei construcții sau a unui sens din limba A în limba B, cu materialul limbii B.  
(cf. Dicționarului de științe ale limbii)

SZÉKELYUDVARHELY-ODORHEIU SECUIESC
TÂRGU MUREȘ

MAROSVÁSÁRHELY
NEUMARKT
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Exemple: 

Cuvântul românesc Este format din … Modelul copiat este din … Topica

a întrevedea între vedea limba franceză – entrevoir

supraom supra om limba germană – Übermensch

anotimp/timp al anului ano timp limba germană – Jahreszeit  termenii s-au inversat 
în limba română

Duminica Floriilor Duminica Floriilor
limba maghiară  – Virágvasárnap 
(preluat din sârbă/croată)

termenii s-au inversat 
în limba română

În maghiara standard, verbul kell „a trebui“ se folosește în construcție cu infinitivul altui verb când are valoare 
modală:

de ex. el kell mennem 

În Transilvania, se folosește în construcție cu imperativ-conjunctivul:

de ex. el kell menjek, „trebuie să plec“

Construcția s-a impus ca variantă corectă, deși este calc lingvistic, sub influența limbii române, care în prezent este 
acceptată și în maghiara standard.

Există și calc lingvistic negativ, care trebuie evitat. 

De exemplu: 
Am văzut pe Ionel. (corect: L-am văzut pe Ionel.)

1 Încercuiește calcurile lingvistice pozitive și subliniază calcurile 
lingvistice negative din lista următoare:

Duminica Floriilor, vacanța mare, bâtă de pescuit, m-am îm-
băiat, e ziua nașterii lui Imre, e ziua de naștere a lui Imre, carte 
de povești, carte cu povești, îți dau pentru tine, locuiesc la casă, 
locuiesc în casă, merg la Odorhei, merg în Odorhei, stau în lito-
ral, stau pe litoral, merge sus, a supraveghea, câine-lup, te sun 
la telefon, a reține.

2 Tradu în limba maghiară următoarele expresii, pentru a verifica 
dacă sunt calcuri lingvistice pozitive. Alcătuiește enunțuri cu 
acestea.

a îi dau cuvântul – ___________________________ .

b îi dau pace – ___________________________ .

c te țin de vorbă – ___________________________ .

d te duc de nas – ___________________________ .

e ține minte – ___________________________ .

3 Notează în caiet, începând de azi, calcuri lingvistice pozitive. 
Până la sfârșitul anului școlar vei avea o listă pe baza căreia poți 
observa asemănările dintre limba maghiară și limba română.  

Notează și calcurile lingvistice negative și încearcă să le eviți de 
acum înainte.
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1 Precizează motivul pentru care poeții Vasile Alecsandri și Dimitrie Anghel folosesc termeni ce constituie abateri de 
la norma literară.

2 Identifică intenția utilizării abaterilor de la normă în următoarele texte: 

a „Ori am vorbit cu dânsa glume?
O fac de râs şi-i scot eu nume?
Ori ies, gătită-n ciuda ei,
În lume?
Îi ştiu eu focul – ochii mei!
Lisandru e, că alta ce-i?

Dar ce? Îl ţiu legat de mine?
Îl trag de mânecă? Ba bine!
El vine-aşa, de dragul lui,
Când vine.
Eu nu pot uşa să i-o-ncui,
De stă prea mult, eu cum să-i spui?“

George Coșbuc, Dușmancele

b „Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripția pe pamblică: le Formidable, 
și sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Mița, că «așa țin bărbații biletul».

— Vezi ce bine-i șade lui – zice mam’ mare – cu costumul de marinel?
— Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice marinel? 
— Da’ cum? 
— Marinal... 
— Ei! ziceți voi cum știți; eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea, când a ieșit întâi moda asta 

la copii – marinel. 
— Vezi, că sunteți proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici marinel... 
— Da’ cum, procopsitule? întreabă tanti Mița cu un zâmbet simpatic. 
— Mariner... 
— Apoi de! n-a învățat toată lumea carte ca d-ta! zice mam’ mare, și iar sărută pe nepoțel și iar îi potrivește 

pălăria de mariner.“ I.L. Caragiale, D-l Goe...

Citește următoarele texte, identificând cuvintele care nu au 
forma literară actuală. Precizează care este forma literară a 
acestora, folosind la nevoie un dicționar explicativ: 

a „Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită,
 Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
 Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc,
 Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.“

 Vasile Alecsandri, Sfârșit de toamnă

b „Atent îmi plec urechea, și-ascult notele-i grele,
 Ascult, cătând pe-ncetul să mă deprind cu ele,
 Să-mi lămuresc ce-o doare când spumegă de ură,
 Ce vrea să spuie marea cu-nfricoșata-i gură.“
  Dimitrie Anghel, Cum cântă marea

Norma literară este o regulă obligatorie, impusă prin uzul limbii. Nerespectarea normelor este considerată abate-
re sau greșeală. 

Uneori, scriitorii se abat de la norma literară, din motive artistice:
◊ din dorința păstrării rimei, măsurii sau ritmului versurilor;
◊ din dorința de a păstra anumite caracteristici ale textului: oralitatea, stilul popular;
◊ din dorința de a evidenția trăsături ale unui personaj (în cazul operelor epice și dramatice).

Atenție! Nu trebuie să uităm că normele sunt convenționale și relative, adică se pot schimba în timp.
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c „Fiindcă Budulea era cel mai mare în școală și 
fiindcă cu toate astea el era Budulea Taichii, băieții 
râdeau totdeauna când îl vedeau și râdeau mai 
ales acum, pentru că Budulea vorbea foarte scâl-
ciat ungurește. Dar el vorbea și știa ce vrea să zică 
și parcă-i părea bine că băieții râd. Pentru aceea 
băieții râdeau din ce în ce mai puțin, și mai ales 
după ce profesorul i-a spus să zică lecția de ieri, 
ei nu mai râdeau deloc, iară mie îmi părea bine, 
fiindcă Huțu știa lecția și o spunea frumos.

— Bine! zise domnul profesor Wondracek. Vezi 
io scri la tine «kitünö, eminens!». Iară de aici îna-
inte domnul profesor Wondracek ținea la Budulea, 
și de câte ori vreunul dintre băieți nu știa lecția, îl 
chema pe Budulea, ca să i-o spună el.

Când a venit apoi examenul cel mic, Budulea Taichii a fost clasificat la locul al cincilea, și nouă, băieților, 
ne părea bine, fiindcă Budulea era în clasa noastră, iară celelalte clase n-aveau niciun fel de Budule.“

Ioan Slavici, Budulea Taichii

d „JUPÂN DUMITRACHE: Eu am ambiţ, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist...
IPINGESCU: Rezon! 
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi să ştiu de bine că intru în cremenal! Să mai văz eu numai că se ţine bagabon-

tul după mine, lasă-l... 
IPINGESCU: Care bagabont? 
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! iaca... un bagabont! de unde-l cunosc eu? 
IPINGESCU: Apoi, dacă nu-l cunoşti, de unde ştii că-i bagabont? 
JUPÂN DUMITRACHE: Asta-i! Una vorbim şi başca ne-nţelegem. Dar de! ai dreptul; nu ştii ce mi s-a întâm-

plat, nu ştii cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile... Nu că mi-e frică de ceva, adică de nevastă-mea... 
să nu...“ I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă

Cuvântul este unitatea minimală a limbii, dotată cu sens. Acesta are două aspecte obligatorii: formă și conținut.

Ø	forma: sunete sau litere

Ø	conținutul: sensul sau înțelesul

Din punctul de vedere al formei și al conținutului, deosebim mai multe categorii semantice:

Categoria semantică Forma (sunete/litere) Conținutul (sensul)

SINONIMELE diferită asemănător/identic

ANTONIMELE diferită opus

OMONIMELE identică total diferit

PARONIMELE aproximativ identică total diferit

1 Sinonimele:

a sunt obligatoriu aceeași parte de vorbire: codru – pădure, a merge – a umbla, slab – suplu, odinioară – cândva

b pot fi sinonime identice – perfecte/totale (natriu – sodiu) sau sinonime imperfecte – aproximative/parțiale  
(frunte înaltă – frunte lată; voce înaltă – voce ascuțită)

c pot realiza diferite tipuri de relații:

• cuvânt – cuvânt (a porni – a iniția)

• cuvânt – expresie (a aprinde – a da foc)

• expresie – expresie (luare aminte – băgare de seamă)
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2 Antonimele:

a sunt obligatoriu aceeași parte de vorbire: sus – jos, a intra – a ieși, tinerețe – bătrânețe
b se pot forma prin derivare cu prefixe: atent – neatent, a îmbrăca – a dezbrăca
c fiecare dintre sensurile unui cuvânt poate intra în relații antonimice (fată înaltă – fată scundă; frunte înaltă – 

frunte îngustă)

3 Omonimele:
a pot fi:

• lexicale (aceeași parte de vorbire): leu (monedă) – leu (animal sălbatic)
• lexico-gramaticale (părți de vorbire diferite): sare (verb la timpul prezent) – sare (substanță)
• gramaticale (diferă categoria gramaticală): (el) aleargă – (ei) aleargă 

b sensul lor este total diferit, nu există nicio legătură de sens între cele două cuvinte, spre deosebire de cuvintele 
polisemantice (broască – broască)

4 Paronimele:
a au formă asemănătoare (diferă una – două litere) și, de aceea, uneori se folosesc greșit (confuzii paronimice)
b sensul este total diferit (diferență – deferență)

5 Pleonasmul este o greșeală de exprimare care constă în folosirea alăturată a doi termeni cu același înțeles.
Exemple: S-au anunțat averse de ploaie. 
  Au colaborat împreună pentru a realiza proiectul. 

1 Alege din perechea din dreapta paronimul potrivit pentru enunțul din stânga:

a Nu este nicio … între cei doi copii gemeni. diferență/deferență
b Atunci când mi s-a adresat a folosit un ton … . glaciar/glacial
c Dacă este realizat artistic, un text este … . literal/literar
d Casa aceea este de tip … . familiar/familial
e Pe munte a descoperit cu bucurie un lac … .
f Chiar dacă mai greșesc, profesoara îi privește cu … .
g Deoarece a fost tradus … textul nu are farmec.
h Când a privit poza, i s-a părut că are un chip … .

2 Corectează următoarele enunțuri, evitând pleonasmul:

a A suferit o hemoragie de sânge.
b Pe tren a văzut o fată tânără.
c Nu coborî jos dacă plouă afară.
d Recitește încă o dată textul.
e Nu vom face un rezumat pe scurt.

3  Citește următorul fragment din poezia Joc de Ana Blandiana și răspunde apoi cerințelor:

„Uite, iarba coase
Cerul de pământ
Cu fir de mătase
Răsucit de vânt. […]

De la voi se vede
Iarba ca o ploaie
Care curge verde
Peste cer și-l moaie.

Iar ploaia o fi
Pe-a norilor cale
O iarbă mai gri
Sub tălpile tale.“

a Precizează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: coase, cerul, pământ, se vede, cale.
b Menționează câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: coase, moaie, sub.
c Scrie enunțuri prin care să ilustrezi sensurile omonimelor: uite, voi, care, cer, mai.
d Menționează care dintre omonimele de la exercițiul anterior sunt lexicale și care sunt lexico-gramaticale.
e  Formează familia lexicală a următoarelor cuvinte, prin menționarea a cel puțin patru derivate pentru fiecare: 

pământ, verde, nor, cale.
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Cuvintele care au mai multe sensuri apropiate se numesc cuvinte polisemantice. Acestea se deosebesc de omonime.

Omonime Cuvânt polisemantic

CAP: 

1.  Extremitatea superioară a corpului omenesc 
sau anterioară a animalelor, unde se află cre-
ierul, principalele organe de simț și orificiul 
bucal. 

2.  Porțiune de uscat, de obicei înaltă și stân-
coasă, care înaintează în apă. (geografie)

CAP cu sensul 1. Are mai multe sensuri apropiate

•  S-a așezat în capul mesei.
•  Este capul familiei.
•  A ajuns la capul satului.
•  A luat totul de la cap.
•  Partea monedei cu un chip se numește cap.
•  Prețul pe cap de bovină era mare.
•  Copilul are cap, nu glumă.
•  Acesta este capul de acuzare.
•  A lovit cuiul în cap cu ciocanul.

Sensuri total diferite Sensuri apropiate, legate

1  Alcătuiește enunțuri în care verbul a ridica să aibă următoarele sensuri: a înălța, a crește, a aduna (oamenii),  
a culege, a privi.

2 Menționează un sinonim pentru sensul cuvântului polisemantic marcat.
a Bătea un vânt cald.
b Îmbrățișarea bunicii era caldă.
c I-a vorbit cu un glas cald.
d A strâns șireturile.
e Au strâns multe gunoaie din parc.
f Nu strânge mâna așa puternic!
g Scrie frumos în caietul de limba română.
h A salutat frumos.
i Nu s-au purtat frumos cu colegii.

3  Folosind Dicționarul Explicativ al Limbii Române, găsește alte cinci cuvinte care au mai multe sensuri apropiate. 
Sensurile sunt numerotate în explicația articolului de dicționar. Alcătuiește enunțuri prin care să le ilustrezi.

4 Precizează dacă următoarele perechi de cuvinte sunt omonime sau polisemantice:
a A făcut o baie bună. • Nu intra în baie că e rece.
b Moșul mână caii foarte repede. • Nu ține în mână plasa cea grea.
c Ciuperca are piciorul comestibil. • S-a lovit la piciorul drept.
d Minerii lucrau în baie. • Au mers la o baie termală.
e A prins o mână bună la cărți. • Are o brățară pe mână.
f A primit o cămașă nouă de bumbac. • Miezul de nucă este învelit în cămașă lemnoasă.

f  Formează, prin derivare, câte un diminutiv al cuvintelor: fir, 
mătase, vânt, iarbă, nor. 

g  Alege, din coloana din dreapta, sinonimul potrivit pentru sen-
sul cuvântului fir din următoarele enunțuri:
• A rupt un fir din grădină.  cablu
• Își smulge fire din sprâncene. înțeles
• A desprins firul din perete. păr
• Nu a prins firul întâmplărilor. iarbă
• Firul din ghemul bunicii s-a rupt. sens de mers
• Firul gândurilor lui îl poartă departe. drum
• Deplasarea mașinilor se face pe un singur fir. ață
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Cuvintele pot avea mai multe tipuri de sens, în funcție de apropierea de sensul de bază, ca prim sens explicat în 
dicționar:

1  Sensul propriu este sensul cel mai cunoscut, utilizat frecvent de vorbitori. 

De exemplu: O floare de primăvară a înflorit fără veste.

2  Sensul propriu – secundar este sensul obținut prin ase-
mănare cu cel propriu, fiind apropiat de acesta.

De exemplu: Castraveții murați au făcut floare.

3  Sensul figurat este sensul neobișnuit, îndepărtat de 
cel propriu. 

De exemplu: Cartea este o floare deschisă mâinilor tale.

Atenție! Limbajul figurat este specific exprimării artis-
tice, fiind definitoriu pentru încadrarea unui text în 
rândul operelor literare. Creația lirică, în mod deose-
bit, se caracterizează prin frecvența utilizării sensului 
figurat al cuvintelor.

De exemplu: „Uite, ploaia coase
 Cerul de pământ
 Cu fir de mătase
 Răsucit de vânt.“

Ana Blandiana, Joc

Compară sensurile cuvintelor subliniate în următoarele enunțuri. Caută apoi în dicționar sensul cel mai cunoscut al 
cuvântului. 

a Au plantat semințele de pătrunjel în grădină.

b Semințele învățăturii au încolțit, iar el primește acum note mari.

1 Citește următoarele enunțuri și alege A, dacă le consideri adevărate, sau F, dacă le consideri false. În cazul celor 
greșite, oferă o variantă corectă:

a Propoziția „O roată de cașcaval răsări pe cerul nopții.“ conține un cuvânt cu sens figurat. A/F

b Propoziția „Un soare vesel ne veghea jocul.“ conține un cuvânt cu sens figurat. A/F

c Propoziția „Colțul ierbii a ieșit din nou verde și crud.“ conține trei cuvinte cu sens figurat. A/F

d Propoziția „Vânătorul săgetează căprioara.“ conține numai cuvinte cu sens propriu. A/F

e Propoziția „Glasul toamnei ne cheamă pe dealuri.“ conține numai cuvinte cu sens figurat. A/F 

2 Alcătuiește un text descriptiv pe tema naturii, de 50 – 80 de cuvinte, în care să folosești cu sens figurat următoarele 
cuvinte: plânge, glas, inimă, vestește, fug, balaur. 

3 Recitește poezia Cântec și transcrie cinci cuvinte folosite cu sens figurat. Alcătuiește apoi enunțuri în care acestea 
să aibă sens propriu.

De exemplu: genunchi – sens figurat în text

 Sens propriu: La ora de sport s-a lovit la genunchi. 
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Recitește poezia Cântec de Ana Blandiana, apoi rezolvă următoarele 
cerințe:

1   Selectează din text opt cuvinte în care găsești litera „i“. Pronunță cu 
voce tare acele cuvinte și consultă-te cu profesorul și cu colegii pentru 
a vedea dacă ai pronunțat corect. Notează pe două coloane:

cuvintele în care „i“ se pronunță ca în limba maghiară,  
deci este vocală

cuvintele în care „i“ se pronunță ca „j“ din limba maghiară, 
deci este semivocală

2  Transcrie din poezie două cuvinte în care ea este diftong, respec-
tiv hiat.

3   În textul suport sunt patru cuvinte scrise cu roșu. Găsește pere-
chile omofone ale cuvintelor date și alcătuiește enunțuri cu 
acestea. Dacă termenii au și omografe, alcă tuiește enunțuri și 
cu acestea, altele decât cele din textul suport sau din exemplu. 

De exemplu: 

 – Te rog să-mi dai mie ciocolata, nu lui Andrei!
 Mi-e dor de părinți.
 Am primit o mie de lei să cumpăr o casă.

4   Citind poezia, marchează cu o linie silabele accentuate din fie-
care cuvânt. Vei observa astfel cum este realizată muzicalitatea 
versurilor.

5   Desparte în silabe ultimele cuvinte din fiecare vers, pentru a 
observa cum realizează autoarea rima poeziei. Scrie și tu patru sau 
opt versuri în care să introduci cel puțin două cuvinte care conțin 
diftongii „ea“, „oa“ și triftongii „oai“, „eau“.

6  Alcătuiește un dialog de 10 replici în care să introduci cel puțin 
patru din următoarele cuvinte: tigroaică, ursoaică, nemțoaică, 
vioaie, șiroaie, se străduiau, aveau, auzeau, iubeau, ziceau.

„Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,
Uite, ochii mei ți-i dau.
Ieri spre seară-n vântul galben
Arborii-n genunchi plângeau.

Lasă-mi, toamnă, cerul lin,
Fulgeră-mi pe frunte mie.
Astă-noapte zarea-n iarbă
Încerca să se sfâșie.

Lasă, toamnă,-n aer păsări,
Pașii mei alungă-mi-i.
Dimineața bolta scurse
Urlete de ciocârlii.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi
Fructele și lasă
Urșii neadormiți, berzele neduse,
Ora luminoasă.

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai
Plânge-n soare fum.
Înserează-mă pe mine,
Mă-nserez oricum.“
 Ana Blandiana, Cântec
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  Citește cu atenție următorul text și 
rezolvă apoi cerințele date:

„Ardeau ca nişte facle vii,
În vârf de firave tulpini.
Îşi înălţau râzând zglobii
Obrazul roşu dintre spini.

I-am adunat cu mâini avare,
Am rătăcit în seara blândă,
Umplându-mi braţele de floare
Învăpăiată şi plăpândă.

Şi m-am întors într-un târziu,
Departe câmpul rămânea,
Atât de singur şi pustiu
În urma mea.

Dar când acasă-am încercat
Să-i strâng într-un aprins buchet,
Toţi macii mei s-au scuturat
Ca nişte lacrimi pe parchet.“

                             Magda Isanos, Macii 

1 Menționează rima și măsura versurilor.   4 puncte

2 Precizează câte doi termeni din familia lexicală a cuvintelor: roșu, spin, seara, câmp.  8 puncte

3  Formează, cu ajutorul sufixelor, câte un diminutiv pornind de la cuvintele: tulpină, obraz, mână, floare, buchet,  
lacrimă.  6 puncte

4 Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.  6 puncte

5 Transcrie din text două cuvinte care pot avea antonime. Precizează pentru fiecare antonimul.  6 puncte

6 Ilustrează, în enunțuri, sensurile omonime ale cuvintelor: vii, avare, parchet.  12 puncte

7 Scrie trei enunțuri cu sensurile polisemantice ale cuvântului a aduna.   12 puncte

8  Precizează ce sens au următoarele cuvinte din text – propriu sau figurat: râzând, obrazul, mâini, avare, plăpândă, 
singur, acasă, buchet, lacrimi.  9 puncte 

9 Argumentează utilizarea limbajului figurat în textul versificat dat. 12 puncte

10 Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, stările interioare exprimate în versurile de mai sus.  15 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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George Enescu (n. 1881, Liveni-Vârnav, Botoșani – m. 1955, 
Paris) este considerat cel mai important muzician român. Violo-
nist, compozitor, pianist, dirijor și pedagog, el rămâne în istorie 
drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai seco-
lului XX, asumându-și rolul de ambasador al muzicii atât în ţară, 
cât şi în lume.

Compozițiile sale mai cunoscute, cele două Rapsodii Române și 
Suita Nr. 1 pentru orchestră, au fost scrise în primii ani ai seco-
lului XX.

Între anii 1921 și 1931 desăvârșește opera sa Oedip, monumen-
tală creație dramatică și muzicală. Lucrarea a fost montată de 
mai multe ori în timpul Festivalului Internațional George Enescu 
din București, festival care în anul 2019 a ajuns la ediția XXIV.

Activitatea sa pedagogică are, de asemenea, o importanță con-
siderabilă, printre elevii săi numărându-se și Yehudi Menuhin 
(celebru violonist și dirijor american), la propunerea căruia 1 octom-
brie devine Ziua Internaţio nală a Muzicii. 

În școala ta se pregătește organizarea Zilei Internaţionale a Muzicii. Imaginează-ți că vei prezenta în fața colegilor din 
clasa a VI-a un compozitor celebru. 

Folosind datele din rubrica Breviar: 

a caută informații despre unul dintre următorii muzicieni: George Enescu, Béla Bartók, Claude Debussy, Carl Orff;

b schițează portretul personalității alese, subliniind contribuția sa cul  turală în spațiul național și internațional.

Elemente de interculturalitate
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Béla Bartók (n. 1881, Sânnicolau Mare – m. 1945, New York) a fost un 
compozitor și un excelent pianist maghiar, unul dintre reprezentanții 
de seamă ai muzicii moderne. Béla Bartók a studiat muzica populară 
maghiară și românească. În colaborare cu prietenul său, compozito-
rul Zoltán Kodály, a realizat o culegere de muzică folclorică maghiară, 
românească, sârbească, croată, turcească și nord-africană.

Opera Castelul Prințului Barbă-Albastră (1911) este singura operă 
compusă de Béla Bartók, fiind prezentată în 1918 la Opera Regală 
din Budapesta.

Béla Bartók a compus mai multe lucrări în scop pedagogic, ca Micro-
cosmos (1935), cuprinzând 153 de piese pentru pian, cu grade de difi-
cultate crescândă. 

În 1924, Societatea Compozitorilor Români a organizat un concert dedi-
cat operelor lui Béla Bartók, ocazie cu care Enescu a interpretat, acom-
paniat la pian de Bartók însuși, Sonata a II-a pentru vioară și pian.

Achille-Claude Debussy (n. 1862, Saint-Germain-en-Laye – m. 1918, 
Paris) a fost un compozitor francez care a marcat profund muzi-
ca clasică de la sfârșitul secolului al nouăsprezecelea și începutul 
secolului al douăzecilea. A început să ia lecții de pian la vârsta de 7 ani, 
iar la 11 ani a fost admis la Conservatorul de la Paris. În calitate de 
profesor de pian, în tinerețe Debussy a călătorit foarte mult prin Europa, 
iar experiențele culturale pe care le-a avut în Rusia, cunoscând mu-
zica unor compozitori ruși (de exemplu, Aleksandr Borodin), i-au 
in fluențat decisiv stilul muzical. La vârsta de 22 de ani a câștigat 
prestigiosul premiu Prix de Rome, pentru cantata L’Enfant prodigue 
(Copilul prodigios), ce i-a permis să studieze muzica timp de trei ani 
în capitala Italiei. Cele mai cunoscute compoziții ale sale sunt: Pre-
ludes (Preludii), Nocturnes (Nocturne), Clair de lune (Clar de lună), 
Arabesques (Arabescuri), La Mer (Marea).

Carl Orff (n. 1895, München – m. 1982, München) este un compozitor 
german cunoscut pentru activitatea sa de pedagog muzical. A înființat 
școala Günther pentru educație muzicală, dans și gimnastică, unde în 
1930 și-a prezentat metoda de educație muzicală și mișcare pentru 
copii Schulwerk. Aceasta prevedea explorarea, dezvoltarea și crearea 
muzicii prin joc și mișcare. Lucrările muzicale compuse pentru școala 
Günther au fost publicate în volumele intitulate Muzică pentru copii.

A urmărit să extindă teatrul în muzică. S-a inspirat din tragediile 
grecești, poeziile medievale sau legendele germane, un exemplu fiind 
opera Die Kluge, al cărei libret este bazat pe un basm scris de Frații 
Grimm.

În faimoasa sa lucrare Carmina Burana (1937), a transpus poezia seco-
lului al XIII-lea în muzică.
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1 Formați grupe de câte patru – cinci elevi, în funcție 
de personalitatea aleasă la exercițiul anterior. 

2 Documentați-vă, culegând alte informații relevante 
despre compozitorul preferat. 

3 Realizați un portofoliu care să cuprindă:

a o biografie amplă a muzicianului, precizând sursele 
de informare;

b selecții audio și/sau video din operele sale; 

c  un detaliu semnificativ din viața și/sau activitatea 
lui (relații de prietenie, colaborări, interes pentru 
cultura altor popoare etc.);

d o prezentare multimedia;

e motivarea alegerii compozitorului respectiv;

f informații despre popularitatea sau receptarea de care a avut parte în cultura maghiară și în cultura română;

g o listă de opere literare din literatura universală care au ca personaje principale muzicieni, pe care le-ai citit sau 
ai vrea să le citești. 

Observație! 
Exercițiul poate fi completat sau diversificat prin introducerea în galeria personalităților prezentate de către elevi a 
unor poeți reprezentativi pentru spațiul cultural căruia îi aparțin.  



U2 Microunivers și macrounivers (II)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•	 	Valori	promovate	în	cultura	universală:	Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală
•	 Situația	de	comunicare	
•	Roluri	în	comunicare
•	 Elemente	nonverbale	și	paraverbale	
•	 	Contextul	de	comunicare:	locul	şi	momentul	interacţiunii,	relaţia	dintre	 
interlocutori,	identitatea	interlocutorilor,	cunoştinţele	comune	legate	de 
tema	discuţiei	

•	 	Reguli	de	acces	la	cuvânt	(întreruperi,	suprapuneri,	luarea/predarea	 
cuvântului,	aşteptarea	rândului	la	cuvânt)	

Redactare 
•	 Elementele	auxiliare	în	scriere	(paranteze,	sublinieri	etc.)	

Nivelul sintactico-morfologic Recapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Exprimarea unei acţiuni, stări şi existenţe: verbul 
•	 	Locuţiunile	verbale
•	 	Verbul	în	propoziţie
•	 	Moduri	personale	și	nepersonale	

RECAPITULARE
Discursul dramatic și comunicarea cotidiană
Vremea gutuilor de Horea Poenar
Aplicativ
•  Discursul dramatic: 

–  rolul dialogului; personaj dramatic, indicații scenice 
–  text dramatic și spectacol, arta spectacolului: actori, decor, costume, lumini, 

muzică etc.
–  autorul/personajul ca enunțiator real/fictiv 
–  discursul dramatic și semnificațiile acestuia

Lectură
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1 Un elev stă așezat pe un scaun în fața clasei. El 
primește de la profesor o cutie opacă în care se află 
un fruct de toamnă pe care ceilalți elevi nu îl pot 
vedea. Folosindu-se de văz și de simțul tactil, ele-
vul trebuie să descrie obiectul, astfel încât colegii să 
îl poată desena. Desenatorii îi pot cere colegului lor  
doar repetarea informațiilor pe care le-a oferit și nu 
au voie să pună întrebări. 

2 Numai la final pot fi formulate diverse întrebări pen-
tru a analiza desfășurarea jocului (de exemplu: Care 
dintre roluri ți s-a părut mai ușor: cel de emițător sau 
cel de receptor?; De ce?; V-ar fi fost mai ușor dacă ați fi 
avut posibilitatea să adresați întrebări?) 

(adaptare după Oana Gheorghe, Teatrul de improvizație.  
Ghid de facilitare)

VREMEA GUTUILOR
de Horea Poenar

Personaje:

NARATORUL CRISTIAN
TANIA	 GRĂDINARUL
AURORA  7 – 8 PERSONAJE, dintre care 

DANSATOAREA	și	DANSATORUL

Scena va fi împărțită, pe tot parcursul piesei, în trei 
zone, repartizate și numite astfel:
Zona A – partea din fundal a scenei, cea mai îndepăr-
tată de public;
Zona B – partea din mijloc a scenei;
Zona C – partea din față, cea mai apropiată de public.

Horea Poenar este con fe rențiar doctor, în cadrul Departamentului de Literatură română și 
Teorie literară  al Facultății de Litere la Universitatea Babeș-Bolyai din  Cluj-Napoca.  Este 
autorul unui roman publicat în 2018, Locuri blânde pentru Aura. A publicat patru volume 
de studii teoretice (Cristian Popescu – filmat de îngeri, 2001; O plimbare de dimineață pe 
strada Servandoni. O teorie a atitudinii critice, 2003; Semnul celor patru. O teorie a interpre-
tării, 2008;  Teoria peștelui-fantomă. Zece studii și șapte scurt-metraje despre teorie, 2016) 
și peste 150 de articole, eseuri și studii în presa culturală și academică. Este, de asemenea, 
din 2008, moderator TV în cadrul mai multor emisiuni culturale (de exemplu: Gustă Tran-
silvania de pe TVR 3, Linie de dialog la TVR Cluj). 

Scrie piese de teatru pentru elevi: Șapte fețe ale iubirii,  Vremea gutuilor,  Cuvinte pentru 
Iulia, Acest alt alt animal care sunt  (2019).

Într-o altă  unitate de învățare,  veți citi un text creat special pentru voi (O dimineață cât 
toate anotimpurile).

Horea Poenar (n. 1973) 

Arhiva personală 
a autorului
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SCENA I

 (Pe tot parcursul scenei, singura activitate se 
va desfășura în Zona A. În rest, se va auzi doar 
vocea Naratorului din fundal. La ridicarea cor
tinei, în Zona A se află o masă acoperită cu o 
față de masă albă lungă care acoperă parțial 
podeaua. Pe masă se află tot ce e necesar pentru 
o petrecere elegantă: sticle, foarte multe fructe 
în castroane argintii, farfurii albe, feluri de 
mâncare pretențioase. La masă stau șapteopt 
personaje îmbrăcate de gală, trei băr bați în cos
tume cu papion sau cravată și patrucinci femei 
în rochii lungi, cu coafuri speciale. Cortina se 
ridică pe un fond de liniște, urmat de zgomotul 
obișnuit al paharelor ciocnite, al tacâmurilor și 
al vocilor care conversează însă indistinct: even
tual conversația se poate reduce la gesturi și in
terjecții […])

NARATORUL: Nu puteți vedea gutuiul. El e lângă zid acolo unde se afla înainte o fereastră. Se sprijină de tencuială 
și pe alocuri o distruge lent, păstrând umezeala ploilor târzii de toamnă. Nu face decât trei sau patru fructe pe 
an și acestea sunt în mare parte inaccesibile, ascunse printre crengi uscate și fragile care se rup la atingere. 
Pe vremuri, sub el erau tufe de zmeură care se întindeau până unde stați voi acum și priviți…(scurtă pauză) Nu, 
nici dacă vă ridicați în picioare n-o să-l vedeți. Vă întrebați dacă l-a șters cineva, dacă eu, care vorbesc acum, 
am puterea de a șterge lucrurile vizibile așa cum trecutul se aude tot mai rar în colțurile memoriei cu o voce 
tot mai joasă […] Tot mai mulți au plecat de când s-a închis mina de cărbuni și galeriile ei lungi și joase au fost 
înfundate și aproape uitate. Se întindeau peste tot, pe sub dealurile pline cu viță-de-vie, pe sub casele satului, 
pe sub albia râului și pe sub locul unde stați acum. […] Nu știu dacă e mult de atunci și nici nu sunt aici pentru a 
număra tăcut timpul. Memoria nu face decât să construiască fără niciun motiv, în fiecare dimineață, imaginea 
trunchiului umed al unui gutui înflorit și crengile sale ce își întind ca niște degete umbra peste hârtia pe care 
scriu. Văd bucăți aproape roșcate de fruct și lama unui cuțit vechi de bucătărie ce nu mai taie de mult și apoi 
doar uitarea ca o amorțeală mlăștinoasă îmblânzind aerul încăperii […] Doar atât: o mână aplecată peste apa 
râului, zgomotul unei lacrimi căzând pe lama cuțitului, desenul mut al lucrurilor niciodată știute.

SCENA II

 (În Zona A, personajele continuă activitatea din Scena I fără nicio modificare. În Zona B, este construit un decor: fotolii, 
scaune și câteva măsuțe. Personajele care construiesc decorul vor aduce apoi obiecte ce vor fi așezate pe măsuțe, printre 
care o vază fără flori, o oglindă sprijinită de un scaun, câteva cărți așezate pe jos etc. Când decorul este gata, intră în 
scenă Aurora și Tania […])

TANIA (privind vaza de pe măsuță): Nu nimeresc nuanța. Poate mă înșală de fiecare dată lumina… sau poate greșesc 
când le văd în magazine și mi-e greu să suprapun un spațiu peste altul… Să o imaginez altundeva, să-i dau 
realitate… Va trebui să caut alta… Iarăși…

AURORA: Tania, lasă-le… Încetează să crezi că vei găsi undeva o vază care să se potrivească perfect. Nu există o 
asemenea vază. Nu pentru tine, cel puțin.

TANIA: E prea moale culoarea. O șterge complet. Parcă n-ar fi acolo. Spațiul nu se lovește deloc de ea… Nu, aș vrea 
să răspundă cumva. Lumina o înșală, o anulează.

AURORA: Nu înțeleg de ce nu te preocupi cu aceeași atenție de florile care stau uneori în vază. Le lași întotdeauna 
să se ofilească și, dacă nu le iau eu, nu le atingi niciodată.

TANIA: E locul cel mai bun și totuși nu merge. Dacă aș muta-o puțin ar fi ca și cum nu ar fi aici. Gata să cadă. Luată 
cu un gest. Fără nimic în urmă.
(Se aude un zgomot ușor de pași în fundal)

AURORA: S-a auzit ceva?
TANIA: Dacă am putea să luminăm camera de jos, de sub masă, poate i-am face dreptate. (Aurora se ridică în pi

cioare și ascultă, în timp ce Tania, fără nicio reacție, vorbește în continuare privind vaza) Lumina ar înceta să o mai 
găsească sau ar găsi-o prea târziu ca să o mai agreseze… (un  nou zgomot, Aurora se îndreaptă spre ușă) Dar ziua ar 
fi la fel, iarăși nepotrivită, iarăși greșită.
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AURORA: Tania, nu ai auzit nimic?
TANIA: Mama avea una care s-ar potrivi, dar s-a spart demult. (coboară capul în piept) Nu mai știu când. (ridică 

iarăși capul) Oricum, atunci nu era important. Nu aveam masa asta atunci. Îi lipsea locul.
AURORA (venind spre Tania): Ți-o amintești?
TANIA: Era tot verde. Culoarea avea însă o nuanță ce rezista mai bine la lumină.
AURORA: Nu, Tania, nu… (o prinde de umeri îngenunchind lângă ea) Ți-o amintești pe mama? (Tania tace privind în gol) 

Nu vorbești de ea decât în legătură cu obiectele astea afurisite! Spune-mi altceva, Tania! Altceva!
TANIA: (după o pauză): Am văzut un fotoliu potrivit. Curbura brațelor reflectă foarte bine piciorul măsuței din 

cameră.
AURORA: Of, Tania…

(Zgomot afară, apoi imediat bătaie puternică în ușă. Aurora merge să deschidă. Revine după o pauză cu Cristian îmbrăcat 
ca după o lungă călătorie)

AURORA (privindul): De necrezut…
CRISTIAN: Și totuși, nu?... Îmi pare bine să te văd, Aurora!
AURORA: Dumnezeule, după atâta vreme… (ezită) Haide, intră… (se apropie de Tania amândoi)
TANIA (se ridică și îl privește fără expresie): Cristian!
AURORA (încercând să gesticuleze, săși ascundă surpriza): Nu știu, e… incredibil. Cristian, cum… de ce … Of, cât timp 

a trecut…
CRISTIAN: Bine v-am găsit! Frumoase, eterne. Ca într-o poveste, nu? Vă amintiți? Cele pe care le citeam la 18 ani 

când ceilalți citeau cărți serioase? Le știu și acum de parcă nu le-ar fi atins nimic…
AURORA: Au trecut zece ani. […]  

1 Citiți textul-suport pe roluri.

2 Transcrie din textul dat cuvinte/sintagme care indică ideea de trecut.

3 Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor su-
bliniate în secvențele: cu o voce tot mai joasă; galeriile ei lungi și joase; cărți 
așezate pe jos.

4 Precizează modurile de expunere din scena I și scena II, motivându-ți 
răspunsul.

5 Transformă în vorbire indirectă următoarea replică:
„AURORA: Nu înțeleg de ce nu te preocupi cu aceeași atenție de florile 
care stau uneori în vază. Le lași întotdeauna să se ofilească și, dacă nu le 
iau eu, nu le atingi niciodată.“

6 Exemplifică două elemente paraverbale și două elemente nonverbale.

7 Explică rolul semnelor de punctuație din următoarea secvență: 
„AURORA: Nu, Tania, nu… (o prinde de umeri îngenunghind lângă ea) Ți-o amintești pe mama? (Tania tace privind 
în gol) Nu vorbești de ea decât în legătură cu obiectele astea afurisite! Spune-mi altceva, Tania! Altceva!“

8 Transcrie două formule de adresare din textul dat.

9 Selectează, pe rând, replici care vizează:
a exprimarea interesului/dezinteresului; 
b exprimarea sentimentelor; 
c exprimarea intenţiei/regretului/compasiunii/protestului; 
d identificarea cuiva; 
e considerarea unui fapt ca fiind sigur/adevărat/fals/probabil/posibil/imposibil/necesar. 

10 Recitește textul și completează tabelul după ce l-ai transcris în caiet:

Figura de stil Exemplul Semnificația

Comparație 

Repetiție 

Epitet

Enumerație



45

Lectură U2

1 Privește cu atenție imaginea de mai sus și transcrie, la alegere, două informații care se regăsesc în textul dramatic dat. 

2 Notează pereche cifră-literă care indică sensul cuvintelor din prima coloană:

1. act a. subdiviziune care grupează una sau mai multe secvențe cu anumite personaje; este delimitată prin intrarea, 
respectiv prin ieșirea unor personaje

2. scenă b. ansamblu de obiecte care servesc la crearea cadrului în care se desfăşoară un spectacol de teatru

3. replică c. totalitatea obiectelor (mobilier, costume etc.) necesare la montarea unui spectacol sau a unui film

d. este o parte, o diviziune a textului dramatic, caracterizată printr-o acțiune independentă; se delimitează prin 
lăsarea cortinei

e. unitatea minimală care reprezintă intervenția unui personaj

3 Selectează din seria următoare tipurile de semne care sunt implicate în realizarea spectacolului: limba (cuvintele); 
semne de punctuație (punctul, virgula etc.); semne comportamentale (tonul vocii, gesturile, mimica, mișcarea sce-
nică); semne de carte; semne statice (decorul, lumina, muzica); semne zodiacale.

Textul dramatic aparține categoriei textelor literare. În tex-
tul dramatic se disting două tipuri diferite de discurs, și anume 
„textul principal“ (discursul persona jelor) și „textul secundar“ 
(indicațiile regizorale sau didascaliile). Didascaliile  sunt narative 
sau descriptive și reprezintă „traducerea scenică“ a piesei (indică 
decorul, costumul, luminile, jocul actorilor, numele personajelor îna-
intea replicilor etc.). 

Didascaliile sunt un set  
de informații pe care  

scriitorul le elaborează  
în vederea transpunerii  

scenice a textului.

Didascaliile  
nu sunt  

rostite pe scenă.

Mișcarea  
scenică reprezintă  

didascaliile  
acționale.

Spectacolul de 
teatru este punerea 
în scenă a unui text 

dramatic.

Didascaliile de  
tip descriere sunt  
decorul, recuzita,  

stările sufletești etc.

Replicile sunt destinate 
rostirii pe scenă,  
respectiv lecturii.

Sensul inițial al 
termenului teatru se 
referă la activitatea  

de a privi.
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Limbajul dramatic pare convenţional, spre deosebire de alte limbaje, pentru că este orientat spre comunicarea de 
informaţii prin care se constituie subiectul piesei. Dialogul teatral aparține lumii imaginare. Drept urmare, autorul 
este enunțiatorul real, cel care scrie opera dramatică, iar personajul dramatic este enunțiatorul fictiv, cel care co-
munică în opera dramatică.
În teatrul modern, uneori, în textul nemijlocit prezentat pe scenă se disting textul dramatic (dialogul personajelor) și 
un text narativ (aparținând unui narator sau rostit de o voce din fundal). Acest plan al narațiunii se află în afara acțiunii 
prezentate pe scenă. Narațiunea se adresează publicului, invitându-l să ia decizii (de exemplu, să aleagă finalul dorit). 
În textul dramatic, naratorul are un statut aparte, întrucât rolul său este de povestitor al întâmplărilor. El reprezintă 
punerea în scenă a naratorului care relatează la persoana a III-a în textul narativ literar. (cf. Doina Comloșan, Teatru 
și antiteatru) 

Textul dramatic are o dublă enunțare, o formă scrisă și o formă orală, deoarece textul este destinat reprezentării 
scenice. Teatrul este o activitate care se desfășoară după legi proprii, fiind considerat una dintre cele șapte arte 
(artă teatrală). Spectacolul teatral este considerat un act de comunicare dublu, complex (între actori și spectatori; 
între actori pe scenă). Teatrul ca spațiu cuprinde două arii distincte: scena (locul unde se produce spectacolul; locul 
actorilor) și sala (locul de unde este văzut spectacolul; locul spectatorilor).

1 Completează, oral, tabelul dat: 

din Zona A din Zona B

Personaje . . . . . . . . . . . . . . . .

Decor . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Ce mediu sau atmosferă sugerează decorul din Zona A și cel din Zona B?

3 Numește trăsăturile celor două personaje din scena II, conform schemei date. În cazul trăsăturilor implicite vei spe-
cifica mijlocul indirect de caracterizare (de exemplu, limbajul personajelor, acțiunile personajelor etc.).

Aurora Tania

trăsături explicite . . . . . . . . trăsături explicite . . . . . . . .

trăsături implicite . . . . . . . . trăsături implicite . . . . . . . .

a. utilizarea a două corpuri  
de literă diferite: unul pentru 

replici; altul pentru didascalii care, 
de obicei, sunt scrise între  

paranteze rotunde

c. împărțirea textului în acte, 
scene, tablouri numerotate  
cu cifre romane sau arabe

b. scrierea, la începutul unor 
alineate, care marchează 

schimbul de replici, a unui 
nume propriu

Textul dramatic  
are o formă grafică 

aparte.



47

Lectură U2

4 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) ur mă-
toarele afirmații.

a Cele două zone, A și B, sunt clar delimi-
tate deoarece reprezintă perioade dife-
rite din viața personajelor.

b Numai Aurora poate trece din Zona B în 
Zona A.

c Tania este preocupată doar de obiec-
tele din jurul ei pentru că acestea îi oferă 
posibilitatea de a trăi în trecutul de care 
nu se poate rupe.

d Aurora nu este surprinsă că primește 
vizita lui Cristian fiindcă pentru ea doar 
trecutul contează și nu își dă seama că 
au trecut mulți ani de când bărbatul a 
plecat.

e Aurora înțelege schimbările din jurul ei și 
con știentizează trecerea timpului.

5 Prezintă, într-un text de 50  –  80 de cuvinte, 
relația dintre personajele feminine.

6 Cum se raportează la trecut cele trei personaje din scena II ?

7 Recitește, din rubrica Să recapitulăm, informațiile referitoare la narator. Stabilește statutul acestuia în textul lui 
Horea Poenar. Indică o diferență față de naratorul din textul narativ literar.

8 Cum este prezentată relația trecut – prezent în replica naratorului? 

9 În textul integral, naratorul are două intervenții: la început, respectiv la final. Cum motivezi această opțiune a 
drama turgului? Pentru răspunsul tău, poți folosi următoarele sugestii:

a Naratorul are rolul de intermediar între scenă și sală, respectiv personaje și spectatori.

b Prin intervenția naratorului, dramaturgul oferă o cheie de lectură a textului dramatic sau a spectacolului.

c Naratorul constituie elementul de echilibru al textului, printr-o raportare detașată la trecut și la prezent.

10 Care crezi că este motivul întoarcerii lui Cristian? În formularea răspunsului, poți alege dintre următoarele idei:

a El se întoarce pentru a o ajuta pe Tania să se desprindă de trecut.

b Cristian are rolul de mediator ce restabilește relația afectivă între cele două surori.

c El revine pentru a se confrunta cu problemele din propriul trecut.

11 Formați grupe de câte patru – cinci elevi și imaginați o continuare a scenei II, respectând specificul textului dra-
matic.

12 Prezintă semnificația titlului.

13 Consideri că ar fi fost la fel de potrivit unul dintre următoarele titluri: Vremea cireșelor, Vremea merelor sau Vremea 
piersicilor? 

14 Prin intermediul replicilor și al didascaliilor, dramaturgul  pune accentul pe elementele vizuale ce trimit la arta plas-
tică și cinematografie. Ce se câștigă din punct de vedere artistic prin transpunerea scenică față de varianta  în care 
textul ar rămâne doar pe hârtie? 

15 Ce elemente de decor, respectiv alte tipuri de didascalii ai adăuga/elimina în vederea punerii în scenă a textului dra-
matic dat? Explică-le colegilor rolul modificărilor tale. 

16 Marele regizor italian Giorgio Strehler a făcut următoarea afirmație: „Publicul este personajul principal în teatru“. 
Prezintă, într-o compunere de  100 – 120 de cuvinte, modalitatea în care dramaturgul Horea Poenar prelucrează 
această idee în textul său.
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Comunicare
Un schimb de informații între mai multe persoane reprezintă o 
situație de comunicare.

1 Atunci când partenerii care comunică (emițătorul și recepto-
rul) își schimbă rolurile, ne referim la situația de comunicare 
dialogată. 

a Emițătorul are rolul de vorbitor și receptorul are rolul de 
ascul tător.

b Schimbul de informații se poate realiza numai dacă fiecare 
participant își cunoaște rolul. Implicarea activă se referă și 
la schimbul de roluri.

1  Imaginează-ți că ai ajuns pe o altă planetă care este locuită de niște ființe simpatice cu care poți comunica. Într-un 
monolog oral, prezintă-le lumea din care vii tu, menționând două aspecte care o fac atractivă.

2 Citiți pe roluri textul de mai jos. 

3 Identificați împreună tema fragmentului și cuvintele-cheie. 

Comunicare orală/redactare

„EXTRATERESTRUL (se scarpină în cap cu cele trei 
mâini): Iertați-mă, dar pentru mine… totul este 
atât de terestru… De fapt ce înseamnă cadou?

ELIZA: Hm… cum să-ți explicăm…
ADRIAN: La voi, când vrei să-i faci cuiva o 

bucurie… o mare plăcere… să-i arăți că-l iubești… 
ce-i dai?

EXTRATERESTRUL: A, la noi e simplu… (Extra
terestrul își agită cele trei mâini în aer ca și cum ar 
vrea să prindă ceva, apoi modelează cu palmele 
respectiva materie ca și cum ar face un bulgăre de 
zăpadă.) Poftim… e pentru voi…

Extraterestrul le întinde copiilor un fel de bulgăre 
care seamănă cu o inimă și în care palpită o luminiță.

ADRIAN: Ce-i asta?
EXTRATERESTRUL: E un bulgăre de timp.
MANUELA: Ce!?
ELIZA: Tu știi să faci bulgări de timp?
EXTRATERESTRUL: Da. La noi singurul cadou pe care ni-l facem e timpul. Ne oferim unii altora bulgări de timp. 

(Depune bulgărul de timp în mâinile Elizei.) Poftim, e pentru tine…
Eliza, extaziată, admiră bulgărul de timp care pâlpâie, dar emite și un fel de melodie.
MANUELA: Vreau și eu unul, vreau și eu!
EXTRATERESTRUL: Imediat. (Își agită mâinile, înhață materie din aer și mai face un bulgăre de timp.) Iată, Manuela, e 

al tău. Poți să-l duci la ureche și să asculți cum cântă…
ADRIAN: Și eu, și eu vreau unul…
EXTRATERESTRUL: Da, Adrian… (Îi prepară un bulgăre de timp.)
ADRIAN: Oooo… al meu susură…
ELIZA: Al meu cântă…
MANUELA: Al meu spune o poveste… [...]“

Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama
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Redactare 
Așezarea textului în pagină trebuie să respecte nor-
mele legate de marcarea marginii, precum un spațiu 
alb de doi centimetri la stânga paginii, un spațiu alb de 
doi centimetri sus și jos pe pagina scrisă, iar pe verso 
se respectă marginea la dreapta pentru îndosariere.

Alineatul separă ideile dintr-un text. Alineatele nu 
încep de la marginea stângă a rândului, ci după un spa-
ţiu liber, de aproximativ 0,5 cm. Poate face excepţie de 
la această regulă primul alineat al fiecărui capitol sau 
subcapitol.

1 Transcrie schema următoare în caiet și completează spațiile punctate cu definițiile elementelor componente ale 
situației de comunicare. 

 

2 Ilustrează fiecare element cu exemple din textul Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama de Matei Vișniec. 

a În lista următoare sunt enumerați câțiva dintre factorii care influențează situația de comunicare, pe care i-ai des-
coperit în anul școlar anterior. Citește-i cu atenție: 

	vârsta participanților;
	statutul social al participanților la comunicare (ocupație, studii etc.);
		statutul cultural al participanților la comunicare (experiența culturală referitoare la cărțile citite, obiceiurile și 

tradițiile cunoscute etc.);
	măsura în care se cunosc participanții;
	rolul social al participanților (colegi de clasă, părinte – elev etc.);
	ceea ce știe fiecare participant despre celălalt;
	intențiile și atitudinile participanților;
	ceea ce au participanții în comun (dintre elementele amintite anterior);
	locul și momentul comunicării. 

b Alege elementul care, în opinia ta, marchează semnificativ situația de comunicare, motivându-ți preferința într-un 
monolog oral susținut în fața colegilor. Vei avea în vedere utilizarea adecvată a elementelor nonverbale și paraver-
bale ale comunicării. 

c Ilustrează, cu câte un exemplu din textul lui Matei Vișniec, doi dintre factorii care influențează situația de comu-
nicare.

c Poate exista un participant care doar ascultă, fără a interveni, având rolul de observator.

d Atunci când un observator intervine în conversație adoptând un rol valorizator, el se transformă în evaluator. 

2 În cazul în care partenerii nu își schimbă rolurile, se poate vorbi despre situația de comunicare monologată. Cei 
care ascultă (publicul/auditoriul) îndeplinesc doar rolul de ascultător/observator. 

Emițătorul (E)

Receptorul (R)

Mesajul (M)

Codul

Canalul

Contextul

• este persoana care transmite mesajul

• …

• …

• …

• …

• …
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Pentru organizarea ideilor în textul scris, se pot folosi paranteze, sublinieri și alte semne grafice. 
Parantezele rotunde ( ) sau drepte [ ] indică un adaos (explicație, completare, amănunt etc.) în interiorul unei pro-
poziţii sau fraze. În textul dramatic, sunt puse între paranteze rotunde indicaţiile de regie. Parantezele drepte se mai 
folosesc pentru a marca lipsa unui fragment sau a unui cuvânt dintr-un text. 

Atenție! 
a Când se separă între paranteze un enunț complet, punctul va fi pus înaintea parantezei, însă atunci când o parte 

a enunţului rămâne în afara parantezelor, punctul va fi plasat după paranteză.

b Pentru a marca:
- cuvintele, sintagmele și enunțurile ce trebuie reținute, se folosesc literele bold;
- cuvintele, sintagmele care reprezintă categorii, se utilizează italicele;
- punctele de vedere importante, se folosește sublinierea cu o linie.

c Titlurile menţionate în text se evidenţiază cu italice, fără a se închide între ghilimele. (Septimiu Chelcea) 

1 Explică rolul elementelor auxiliare în scriere (paran-
teze, italice etc.) din textul lui Matei Vișniec, indicând 
câte un exemplu. 

2 a  Discută cu un coleg despre modul în care își orga-
nizează el ideile în scris și își pune în pagină textele 
redactate. 

b Compară, într-un text scris, modul de lucru al cole-
gului cu al tău. În redactarea textului tău, vei utiliza 
elementele auxiliare adecvate. 

  În cazul dezbaterilor/discuțiilor libere exersate de-a lungul timpu-
lui, ați respectat următoarele reguli de acces la cuvânt: 

1 Organizatorul are puterea de decizie, de alegere a următorului 
vorbitor.

2 Cel care are cuvântul nu acaparează întreaga discuție, ci oferă și 
altora posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.

3  Nicio intervenție nu va începe până când intervenția colegului de 
dinainte nu a luat sfârșit.

4  Cei care ascultă sunt atenți, procesează informațiile, pentru a nu 
repeta în intervenția lor o idee care deja s-a spus.

5 Cei care ascultă, precum și organizatorul, au o atitudine de încurajare, de deschidere față de ideile celor care vorbesc.

6 Nu se acceptă întreruperile decât în situația în care s-a stabilit o limită de timp pentru cuvânt sau s-a hotărât de 
comun acord acest lucru.

7 Nu se acceptă suprapuneri, intervenții concomitente, pentru a nu deteriora calitatea receptării.

a Formați grupuri de câte trei elevi și construiți un dialog pornind de la următoarea replică din textul lui Matei 
Vișniec: Al meu (bulgăre de timp) spune o poveste…

b În cadrul dialogului creat, veți avea în vedere: 
- încălcarea unei reguli de acces la cuvânt;
-  distribuirea rolurilor în comunicare în așa fel încât fiecare elev din grup să îndeplinească cel puțin o dată rolul 

de vorbitor, de ascultător, de observator și de evaluator.

c Prezentați în fața clasei câteva dintre conversațiile realizate; 

d Colegii evaluează producțiile, oferind puncte în funcție de o grilă stabilită la nivelul clasei împreună cu profesorul. 
În grilă, se vor puncta: încadrarea în temă, încălcarea unei reguli de acces la cuvânt și îndeplinirea celor patru roluri.
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Autorul textului de mai jos vă propune o incursiune în lumea fanteziei cu 
ajutorul elementelor de gramatică pe care le-ați studiat în unitatea anteri-
oară. Oricine poate fi creativ folosind, de data aceasta... PREFIXELE. 
Citiți cu atenție textul de mai jos: 

„Am inventat apoi «ţara cu a la început», unde există un «atun», care 
serveşte pentru a desface războiul în loc să-l facă. «Sensul nonsensului» 
(sintagma îi aparţine lui Alfonso Gatto) mi se pare, în acest caz, transpa-
rent. Prefixul bis ne oferă bispana, care scrie dublu (şi poate le e de folos 
şcolarilor gemeni...), bispipa, pentru fumătorii înrăiţi, bispământul... 

E un alt pământ. Noi trăim pe acesta şi pe acela simultan. Aici merge 
drept ceea ce dincolo merge de-a-ndoaselea. Şi viceversa. Fiecare 
dintre noi are dincolo dublura sa. 

Literatura de anticipaţie a făcut deja uz larg de ipoteze similare: iată 
de ce ni se pare legitim să le vorbim copiilor despre asta. 

Am introdus deja într-o povestire veche arhicâini, arhioase şi triochi 
(un produs al prefixului tri, ca trivaca animal necunoscut zoologiei din 
păcate). 

Am, în arhivele mele, o antiumbrelă, dar nu am reuşit încă să-mi închi-
pui o folosire practică a ei. 

Pentru distrugeri se pretează de minune prefixul dis cu care e uşor 
de obţinut distemă, adică o temă pe care nu e nevoie s-o faci acasă, ci s-o 
rupi în bucăţi. 

Întorcându-ne la zoologie, pentru a o elibera de paranteza în care a intrat, dăm peste vicecâine şi subpisică, ani-
male pe care le putem dărui oricui are nevoie de ele pentru a-şi popula poveştile.“ 

Gianni Rodari, Prefixul arbitrar în Gramatica fanteziei

A Formați grupe de câte patru elevi și rezolvați următoarele cerințe:

1 Realizați o listă a prefixelor propuse de autor și enumerați cuvintele derivate obținute cu ajutorul acestora.

2 Asociați fiecărui cuvânt imaginar explicația și utilitatea acestuia, așa cum sunt sugerate de autor.

3 Creați o poveste de maximum 100 de cuvinte folosind două dintre cuvintele imaginate.

4  Regrupați-vă, astfel încât în grupa nou formată să se regăsească câte un elev din fiecare grupă inițială. Fiecare 
elev citește, în grupa nou formată, textele realizate în grupa inițială. Selectați ideile creative pe care să le utilizați 
pentru a crea o altă povestire. 

5  Citiți povestirile în fața clasei. Alegeți cea mai reușită lucrare și propuneți-o pentru revista școlii sau pentru un 
concurs.

B Rezolvă individual următorul set de cerințe pe baza textului lui Gianni Rodari, având în vedere faptul că centrul ori-
cărui enunț este verbul:

1 Transcrie, pe două coloane, verbele predicative și nepredicative din primul paragraf. Subliniază cu roșu verbele 
copulative și cu verde pe cele auxiliare.

2 Precizează valoarea morfologică a verbelor subliniate în secvența: „Am, în arhivele mele, o antiumbrelă, dar nu 
am reuşit încă să-mi închipui o folosire practică a ei.“ Transcrie verbul reflexiv impersonal din secvența dată.

3 Selectează, din următoarea secvență, verbele la modul indicativ și verbele la modul conjunctiv: „Pentru distrugeri 
se pretează de minune prefixul dis-, cu care e uşor de obţinut distemă, adică o temă pe care nu e nevoie s-o faci 
acasă, ci s-o rupi în bucăţi“.

4 Indică formele verbale nepersonale din ultimul alineat.

Elemente de construcție a comunicării
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Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea, existența.
Verbele se clasifică în: 

• predicative (au înțeles de sine stătător, pot forma singure predicatul verbal);
• nepredicative (nu au înțeles de sine stătător, nu formează singure predicatul verbal); 

 auxiliare (a fi, a avea, a vrea) ajută la formarea unor moduri sau timpuri;
 copulative (a fi, a părea, a deveni, a rămâne, a ajunge, a se face, a ieși) formează predicatul nominal alături 

de numele predicativ.

Verbul are următoarele categorii gramaticale:
a mod: personal sau forme verbale nepersonale;
b timp: prezent, trecut, viitor;
c persoană: persoana I, persoana a II-a, persoana a III-a;
d număr: singular sau plural.

1 Moduri personale/predicative – verbul își modifică forma în funcție de persoană, număr, timp și are întotdeauna 
funcția sintactică de predicat.

• INDICATIV – acțiune sigură, reală;

• CONJUNCTIV – acțiune posibilă, realizabilă;

• CONDIȚIONAL-OPTATIV – acțiune dorită, condiționată;

• IMPERATIV – poruncă, sfat, rugăminte, îndemn.

2  Forme verbale nepersonale/nepredicative – verbul nu își modifică forma în funcție de persoană, număr, timp și 
poate avea alte funcții sintactice (decât predicat).
• INFINITIV – acțiune privită în general (a lua, a cere, a vedea, a ști);

• GERUNZIU– acțiune în continuă desfășurare (luând, cerând, văzând, știind);

• PARTICIPIU – acțiune încheiată (luat, cerut, văzut, știut);

• SUPIN – numele acțiunii, scopul acțiunii: prepoziții (de; la; pentru; după) + participiu.

Atenție! În funcție de terminațiile specifice formelor de infinitiv, verbele aparțin unor clase de conjugare. 
Astfel, se disting patru conjugări moștenite din limba latină:

CONJUGAREA I (verbele terminate în vocala -a) a căuta, a lucra, a cânta, a dansa, a lupta, a lua

CONJUGAREA a II-a (verbele terminate în diftongul -ea) a vedea, a avea, a crea, a prevedea, a plăcea, a tăcea

CONJUGAREA a III-a (verbele terminate în vocala -e) a cere, a merge, a pune, a crede, a zice, a rupe 

CONJUGAREA a IV-a (verbele terminate în vocalele -i sau -î ) a iubi, a citi, a minți, a fugi, a coborî, a hotărî, a doborî

Observație! În Gramatica limbii române pentru gimnaziu (coordonator: Gabriela Pană Dindelegan, Editura Univers 
Enciclopedic Gold, 2019), se disting cinci clase de verbe în funcție de conjugare, separând conjugarea a IV-a (ver-
bele care se termină cu -i) de conjugarea a V-a (verbele care se termină cu -î). 

MODUL INDICATIV este forma pe care o ia verbul pentru a exprima o acțiune sigură, reală. Este modul care are 
toate timpurile: prezent, mai multe forme de trecut, mai multe forme de viitor.

TIMPURILE MODULUI INDICATIV

1 Timpul prezent – exprimă acțiunea petrecută în momentul vorbirii. (caut)
2  Timpul imperfect – exprimă o acțiune care se petrece în trecut, în paralel cu o altă acțiune trecută. Se folosește 

predominant în descriere sau evocare. (căutam)
3 Timpul perfect compus – exprimă o acțiune începută și încheiată în trecut. (am căutat)
4  Timpul perfect simplu – este o formă verbală care exprimă o acțiune începută și încheiată în trecut, asemenea 

timpului perfect compus. Diferența față de acesta este structura și preferința utilizării lui pentru acțiuni încheiate 
recent. (căutai)
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5  Timpul mai-mult-ca-perfect – exprimă o acțiune petrecută într-un moment îndepărtat din trecut, înaintea altei 
acțiuni trecute. (căutasem)

6 Timpul viitor I – exprimă acțiunea care se va desfășura după momentul vorbirii. (voi căuta)

MODUL CONJUNCTIV exprimă o acțiune posibilă, realizabilă, dubiul (Să caut?), un ordin, o urare, o cerere (Să cauți 
imediat!). Modul conjunctiv are două timpuri: prezent și perfect.
1  Timpul prezent – are în structura sa conjuncția să (să caut); uneori, sugerează ideea viitor.
2   Timpul perfect –   exprimă o acțiune pe care vorbitorul o putea realiza în trecut. Este unica formă a conjunctivului 

care exprimă ideea de trecut. (să fi căutat)

MODUL CONDIȚIONAL – OPTATIV exprimă o acțiune dorită sau o acțiune realizabilă, dacă se îndeplinește o anumită 
condiție. Condiționalul-optativ are două timpuri: prezent și perfect.
1 Timpul prezent exprimă dorința în momentul vorbirii, având nuanța de viitor. (aș căuta)
2  Timpul perfect exprimă o acțiune trecută, dorită sau realizată cu o anumită condiție. (aș fi căutat)

MODUL IMPERATIV exprimă o poruncă (Caută soluții!) sau o interdicție (Nu spune tuturor!), dar aceleași forme pot 
exprima şi: un îndemn; un sfat; o indicație; o cerere insistentă; o amenințare; o rugăminte; o invitație; o permisiune. 
Verbul la modul imperativ poate avea formă afirmativă şi negativă și se folosește doar pentru persoana a II-a 
singular şi plural.
Forma negativă are structura:

• la singular: adverbul de negaţie nu + infinitivul verbului de conjugat

• la plural: adverbul de negaţie nu + forma de indicativ prezent

Majoritatea verbelor presupun existența în propoziție a unui subiect cu care se acordă în număr și persoană. Acestea 
sunt verbele personale. (a citi, a culege, a crea, a vorbi)

De exemplu: Andrei vorbește frumos.

Verbele care nu pot avea subiect sau au doar un subiect nonpersoană (propoziție sau formă verbală nepersonală) 
sunt verbe impersonale. (a ploua, a fulgera, a trebui, a-i plăcea, a se zice, a se zice, a se ști, a se cuveni)

De exemplu: Se vorbește prin oraș că urmează câteva evenimente importante. 

Observație! Valoarea de personal/impersonal se poate verifica astfel: dacă verbul acceptă ca subiect pronumele 
personal el sau ea, este verb personal, dacă nu, este verb impersonal.
De exemplu: Îmi place gramatica./(el) Îmi place gramatica. (verb impersonal)

Atenție! Substantivul „gramatica“ are funcția sintactică de subiect, însă nu denumește o persoană/ființă.  

1 Transcrie verbele copulative din următorul text:

Textul dramatic este unul aparte, deoarece poate fi reprezentat pe 
scenă într-un spectacol de teatru. Actorii par să știe totul despre rolul 
lor: să spună replicile, să interpreteze expresia feței, să se miște pe 
scenă. Totuși, spectacolul devine cunoscut prin contribuția mai mul-
tor persoane: regizor, scenarist, mașiniști, mecanici, electricieni și chiar 
sufleori. Spectatorii rămân uimiți de ideile inovatoare care schimbă tex-
tul inițial. Arta teatrală înseamnă imaginație și cunoașterea psihologiei 
spectatorului. 

2 Alcătuiește două enunțuri în care verbul a părea să fie impersonal, 
respectiv copulativ.

3 Grupează, pe trei coloane, verbele din enunțurile următoare, în funcție 
de valoarea lor morfologică (predicativ, copulativ sau auxiliar):

a Ar fi cerut cartea, dacă nu se găsea în bibliotecă.

b Vor fi spus deja poezia, pe când Ana ar fi intrat în clasă.

c Să fi cerut voie să plece, era mai bine.

d Au căutat noua colecție de discuri, dar nu a fost de găsit.
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4 Transcrie verbele la moduri personale din următorul text, men-
ționând pentru fiecare valoarea, modul și timpul:

„Din lada mirosind a molii și-a parfum
A scos o rochie din tinerețea ei bunica.
Subțire-i și ușoară ca un fum,
De parc-ar fi țesută din nimica.
[…]
Și cum își pleacă fruntea tot mai tare
i-așa de gârbovă bunica-n vechiul șal...
Ce s-a făcut frumoasa dansatoare
Care-a plutit în rochia de bal?“

     Magda Isanos, Rochia

5 Alcătuiește enunțuri în care un verb, la alegere, la modul imperativ să exprime pe rând: o cerere, o urare, o poruncă, un sfat,  
o rugăminte.

6 Completează în caiet următorul tabel, păstrând persoana și numărul verbelor:

Imperfect Perfect compus Perfect simplu Mai-mult-ca-perfect

auzeau

ați copt

mâncași

auziseră

au pornit

spusei

merseseră

doreau

am ales

vorbiră

7 Alcătuiește un text de 30  –  50 de cuvinte, în care să-ți prezinți planul de viitor și dorințele, folosind verbe la timpul viitor. 
Poți completa următoarele enunțuri: „Când voi fi mare voi ajunge… Pentru asta voi…, toate materiile necesare vor fi…“.

8 Transcrie următoarele enunțuri cu forma corectă a verbului la imperativ, persoana a II-a singular:

a Alege-ți/Alegeți cartea preferată! d Nu cere/Nu cere-ți înapoi ce s-a dăruit!
b Nu fă/Nu face probleme părinților! e Nu zi/Nu zice că e fals acest tablou!
c Culegeți/Culege-ți singur mușețelul pentru ceai! f Scapă/Scăpa-ți de lucrurile inutile!

9 Scrie enunțuri în care să folosești corect forma negativă a următoarelor verbe la modul imperativ: Ia!, Vino!, Fii!, Stai!, Du!.

10  Completează în caiet următorul tabel cu formele verbelor la diferite moduri, păstrând numărul și timpul:

Indicativ Conjunctiv Condițional – optativ Imperativ 

Citești

Să fi crezut

Scrie!

Ar fi spus

Să mergeți

Pornește

Ați merge

Calculați!

Să fi cules

Ai citi
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11 Menționează modul, timpul și clasa de conju-
gare a verbelor identificate în textul următor: 

„Acum, vântul dimineţii îl deştepta 
încet, încet. Îl deşteptau şi amintirile vechi.

— Fraţilor, zise el cuprinzând mâinile 
tovarăşilor lui, acesta-i satul meu!

— E un sat ca oricare altul…, îi răspunse 
Cantemir. […]

— Vă înşelaţi, prietinilor, răspunse el cu 
linişte... Iată biserica. Iată ţintirimul. Aicea 
zac mulţi de-ai mei. Mai încolo e casa în 
care m-am născut...

Satul cu casele mari acoperite cu stuh, 
case curate, răzăşeşti, se-ntindea pe-o vâl-
cică, sub poală de pădure. Apa Răutului 
curgea pe vale, subţire şi limpede, scăzută 
de secetele verii. Nuci mari se ridicau din 
vii şi un grangur cânta în pacea satului, în lumina dimineţii. Era o zi de duminică şi toaca începu să sune în 
clopotniţa bisericii albe c-o duruire melodioasă.

Şoimaru se opri, îşi descoperi capul cu plete scurte creţe, şi-şi făcu cruce.
— De învăţătura aceasta veche a bunicului uitasem…, zise el încet.“

M. Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor

12 Selectează verbele impersonale din enunțurile de mai jos. Subliniază-le, apoi, cu verde pe cele reflexive:

a Îmi place să mănânc o prăjitură.

b Se cuvine să ierți pe cei care greșesc.

c Tună și fulgeră în depărtare.

d Nu îmi convine să plec la ora 13.

e Trebuie să cos nasturele.

f Nu mai ninge de ieri.

g Se știe ce se poartă anul acesta. 

13 Copiază tabelul următor în caietul tău și completează-l cu formele verbale nepersonale:

Infinitiv Gerunziu Participiu Supin

a ști

de spus

alergat

privind

după pescuit

scris

fiind

a vedea

iubind

luat

14 Scrie un dialog de 5 – 8 replici în care să redai o scenă dintr-o piesă de teatru. Personajele au ca temă de discuție 
importanța socializării față-în-față în școală. 
Folosește verbe la toate modurile personale și forme verbale nepersonale.

Menționează părțile de propoziție care determină verbul în următorul enunț:

Astăzi, pe teren, copiii au fost interesați de jocul cu mingea.
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Verbul este centrul propoziției sau este determinat în propoziție, dacă se află la mod personal, având funcția sin-
tactică de predicat:

1 Predicat verbal – exprimat prin verb predicativ.

2 Predicat nominal – alcătuit din verb copulativ și nume predicativ.

Verbul este determinat de diferite părți de propoziție:

SUBIECT VERB

NUME PREDICATIV

COMPLEMENT DIRECT (ce?/pe cine?)

COMPLEMENT INDIRECT (cui?* etc.)

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE LOC (unde? de unde? etc.) 

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP (când? de când? etc.)

COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE MOD (cum? în ce fel? etc.)

Observație! „În gramaticile tradiționale, complementul prepozițional 
și complementul indirect erau subsumate unui singur tip de comple-
ment, numit complement indirect. Potrivit lucrărilor gramaticale mai 
recente (GALR, GBLR), cele două tipuri se disting.“ (Gramatica limbii 
române pentru gimnaziu, 2019)

Alte părți de propoziție care determină verbul sunt: 
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL DE CAUZĂ este partea de 
propoziție secundară care exprimă cauza/motivul unei acțiuni, stări. 
(din ce cauză?)
Exemple: Nu iese din cauza frigului de afară. 
 A întârziat din pricina poleiului. 
 A plâns de furie. 
 Necitind, a rămas fără cunoștințe.

COMPLEMENTULUL CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP este partea secunda-
ră de propoziție care exprimă scopul unei acțiuni. (cu ce scop?)

Exemple: Învață pentru a ști. 
 Citim pentru dezvoltarea imaginației.

Pe de altă parte, verbul este și adjuvant sau determinant, în cazul 
formelor verbale nepersonale. El îndeplinește diferite funcții sin-
tactice:

Forma de infinitiv

Subiect A citi pare important pentru cultura ta.

Nume predicativ Dorința ta este de a citi.

Atribut verbal Mă intrigă gândul de a citi dramaturgie în 
limba engleză.

Complement direct Andrei a învățat a citi texte dramatice.

Complement indirect S-a plictisit a citi benzi desenate.

Complement circumstanțial 
de timp Înainte de a citi aprinde veioza.

Complement circumstanțial 
de mod Ana a venit fără a citi piesa cerută.

Complement circumstanțial 
de scop Pentru a citi cartea, trebuie să o împrumuți.
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1 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) 
ur mătoarele afirmații. Dacă sunt false, 
reformulează-le corect.

a În enunțul „Ana a rămas uimită de de  se-
nul meu“,  predicatul este nominal, alcă-
tuit din verbul copulativ a rămas și numele 
predicativ Ana.

b În enunțul „Nu te faci medic doar mer-
gând și venind“, predicatul este nominal, 
alcătuit din verbul copulativ nu te faci și 
numele predicativ medic.

c În enunțul „Fiind iuți de picior, fetele au 
ajuns curând în curtea palatului“, pre-
dicatul este verbal și este exprimat prin 
verbul predicativ au ajuns.

d În enunțul „Lucrurile studiate nu sunt așa 
de simple“, predicatul este verbal și este 
exprimat prin verbul predicativ nu sunt.

e În enunțul „Se părea că vor ajunge la 
marginea pădurii odată cu soarele apu-
nând“, sunt trei predicate verbale.

Forma de gerunziu

Atribut verbal Privesc tabloul cu soarele 
răsărind.

Complement direct Aud plouând.

Complement circumstanțial 
de timp Ieșind în curte a văzut câinele.

Complement circumstanțial 
de mod Învață citind de mai multe ori.

Complement circumstanțial 
de cauză

Necitind atent scenariul, a greșit 
interpretarea.

*Observație! Verbul la modul gerunziu mai poate avea și funcțiile sintactice de complement circumstanțial condițio-
nal, exprimând condiția realizării acțiunii predicatului (de ex.: Doar citind atent, înțelegi ce mesaj comunică autorul.) 
și de complement circumstanțial concesiv, arătând în ciuda cărui fapt se realizează acțiunea predicatului (de ex.: 
Chiar citind de două ori, și tot nu a înțeles). (Gramatica limbii române pentru gimnaziu, 2019).
Forma de participiu nu are funcții sintactice, deoarece:
• verbul devine adjectiv prin acord cu substantivul: Povestea citită l-a emoționat.

•  verbul intră în componența unor moduri sau timpuri, respectiv în componența unor forme verbale nepersonale: 
perfect compus (a citit), condițional-optativ (ar fi citit), viitor anterior (voi fi citit), conjunctiv perfect (să fi citit), 
supin (de citit). 

Forma de supin

Subiect De citit nu e greu, dar de înțeles toate sensurile este o provocare.

Nume predicativ  Problemele sunt ușor de rezolvat.

Atribut verbal Acesta nu este un roman de citit de către oricine.

Complement direct Avem de citit două romane.

Complement circumstanțial de scop Pleacă la cules.
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2 Identifică în enunțurile de mai jos părțile de propoziție cu 
care se combină verbul ca centru al propoziției. 

De exemplu: Seara, Andrei citește o carte în pat. 
Verbul predicativ citește se combină cu: subiectul Andrei, 
cu complementul circumstanțial de timp seara, cu comple-
mentul direct o carte și cu complementul circumstanțial de 
loc în pat.
a Toamna venise de un timp peste plaiurile verzi ale țării.
b Păsările se pregăteau grăbite de plecare spre țările calde.
c Peisajul de toamnă trezește nostalgii în sufletele noastre.
d Iarba devine o pătură albă de chiciură.
e Noi rămânem însingurați în liniștea iernii.

3 Identifică funcțiile sintactice ale formelor verbale nepersonale subliniate:

a Colorând desenul, a realizat o creație demnă de laudă.
b Nu poate studia pianul, deoarece nu are ureche muzicală.
c Plăcerea de a picta a determinat-o să meargă la cercul de la Palatul Copiilor. 
d Aceste teste sunt pentru a verifica nivelul de lectură.
e Are cuvinte multe de spus despre carte.
f Pentru a lua note mari, trebuie să exersezi desenul.
g Desenez luna apunând.
h S-a plictisit de așteptat un semn.
i Visând în timpul orei, nu a desenat totul pe foaie.
j Foile de pictat au fost udate.

4 Scrie enunțuri în care să combini următoarele părți de propoziție:

a subiect + verb predicativ + complement direct + complement circumstanțial de loc
b complement circumstanțial de timp + verb copulativ + nume predicativ + complement circumstanțial de loc
c subiect + verb copulativ + nume predicativ + complement circumstanțial de cauză
d complement circumstanțial de scop + subiect + verb predicativ + complement circumstanțial de mod

5 Formați grupe de câte patru elevi și alcătuiți propoziții 
în care să ilustrați două funcții sintactice diferite ale 
verbului a aduna la forma de infinitiv. Apoi concepeți 
un exercițiu de provocare pentru colegii din altă grupă, 
pentru a verifica cele învățate până acum privind rolul 
verbului în propoziție.
 	Lăsați pe masă foaia cu rezolvarea exercițiului și 

provocarea și mergeți pentru trei minute la urmă-
toarea grupă, în sensul acelor de ceasornic. Aici 
verificați corectitudinea lucrării colegilor și corectați 
sau completați unde e cazul. Rezolvați exercițiul de 
provocare și alcătuiți altul pentru grupa următoare.

 	Faceți o nouă rotație și rezolvați aceleași sarcini. 
După ce ați trecut pe la toate celelalte grupe, reveniți 
la locul inițial.

 	Verificați împreună cu profesorul corectitudinea 
rezolvărilor. 

Citește următoarele propoziții și identifică îmbinările de cuvinte care se pot înlocui cu un verb:
a Nu și-a dat seama de greșeala făcută.

b A luat-o la goană spre copac.

c Nu a dat foc lemnelor.

d Și-au adus aminte de tema nefăcută. 
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Grupările foarte stabile alcătuite dintr-un verb și cuvinte dependente de acesta, care au căpătat un sens unitar 
(al întregii construcții) și sunt similare unui verb simplu, se numesc locuțiuni verbale.
De exemplu:
 a-și da seama – a pricepe, a înțelege
 a o lua la goană – a fugi
 a da foc – a aprinde
 a-și aduce aminte – a-și aminti

Atenție! Nu toate combinațiile de cuvinte care au echivalent un verb simplu sunt locuțiuni verbale. „De exemplu, 
a da ordin nu este locuțiune, chiar dacă poate fi echivalat cu a ordona, pentru că elementele componente sunt 
analizabile (predicat + complement direct) și pentru că permit substituții (a da poruncă) și modificări (a da ordine, 
a da un ordin absurd).“ (Gramatica limbii române pentru gimnaziu, 2019)

Locuțiunile verbale se recunosc prin faptul că ele conțin cuvinte și grupuri de cuvinte care nu (mai) sunt analizabile separat.
De exemplu: a lua aminte, a da de gol, a lua la rost, a ține minte

1 Identifică locuțiunile verbale din următoarele enunțuri:

a Împăratul a dat de veste că va oferi jumătate din împărăție viteazului ce va salva țara de balaur.
b Nu-ți lua peste picior colegii care greșesc.
c Caută să iei aminte ce afli la școală.
d Nu îți pare rău că ai pierdut spectacolul?
e Te iei la harță cu toți colegii neserioși.
f Bagă-ți mințile în cap, de vrei să mă joc cu tine.

2 Precizează un echivalent sinonimic pentru următoarele locuțiuni verbale:
a a băga în seamă;
b a-și lua tălpășița;
c a se da huța;
d a se da de-a dura;
e a-și lua nasul la purtare.

3 Selectează trei dintre locuțiunile de la exercițiul anterior și alcătuiește un text narativ pe o temă la alegere.

4 Lucrați în perechi! Căutați în dicționar câte patru locuțiuni care au la bază verbele: a da, lua, a aduce, a face. Un elev 
caută locuțiunea și menționează sinonimul echivalent, iar celălalt alcătuiește un enunț cu locuțiunea. Schimbați-vă 
rolul până epuizați cerința.

Recitește cu atenție fragmentul din textul studiat la începutul unității și rezolvă apoi cerințele:
„TANIA (privind vaza de pe măsuță): Nu nimeresc nuanța. Poate mă înșală de fiecare dată lumina… sau poate 

greșesc când le văd în magazine și mi-e greu să suprapun un spațiu peste altul… Să o imaginez altundeva, să-i 
dau realitate…Va trebui să caut alta… Iarăși…

AURORA: Tania, lasă-le… Încetează să crezi că vei găsi undeva o vază care să se potrivească perfect. Nu există 
o asemenea vază. Nu pentru tine, cel puțin.

TANIA: E prea moale culoarea. O șterge complet. Parcă n-ar fi acolo. Spațiul nu se lovește deloc de ea… Nu, aș 
vrea să răspundă cumva. Lumina o înșală, o anulează. 

AURORA: Nu înțeleg de ce nu te preocupi cu aceeași atenție de florile care stau uneori în vază. Le lași întot-
deauna să se ofilească și, dacă nu le iau eu, nu le atingi niciodată.

TANIA: E locul cel mai bun și totuși nu merge. Dacă aș muta-o puțin ar fi ca și cum nu ar fi aici. Gata să cadă. 
Luată cu un gest. Fără nimic în urmă.“

Horea Poenar, Vremea gutuilor
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Microunivers și macrounivers (II)U2

1 Precizează valoarea morfologică a fiecărui verb din secvența selectată: „TANIA: E prea moale culoarea. O șterge 
complet. Parcă n-ar fi acolo. Spațiul nu se lovește deloc de ea… Nu, aș vrea să răspundă cumva. Lumina o înșală, o 
anulează.“ 8 puncte

2 Menționează modul și timpul pentru fiecare verb din ultima replică a textului dat 12 puncte

3 Scrie enunțuri în care forma verbală nepersonală de gerunziu privind să aibă două funcții sintactice diferite și pre-
cizează-le. 4 puncte

4 Alcătuiește un enunț în care verbul la modul imperativ identificat în textul dat să fie la forma negativă. 4 puncte

5 Numește părțile de propoziție cu care se combină verbul centru din următorul enunț: „E prea moale culoarea.“
 4 puncte

6 Scrie enunțuri în care verbul a fi să aibă alte două valori morfologice decât în următoarea secvență selectată din 
textul dat: „mi-e greu să suprapun un spațiu peste altul…“. 4 puncte 

7 Alcătuiește două enunțuri în care verbul a se ofili să aibă, pe rând, funcțiile sintactice de complement circumstanțial 
de cauză și de scop, folosind o formă verbală nepersonală diferită pentru fiecare. 6 puncte

8 Stabilește care dintre următoarele combinații de cuvinte sunt locuțiuni verbale, precizând câte un sinonim pentru 
fiecare:

a a lăsa pe masă;
b a lăsa baltă;
c a o lăsa mai moale;
d a lăsa cu bine;
e a lăsa creionul;
f a-i lăsa gura apă;
g a lăsa în pace;
h a ajunge la sapă de lemn. 14 puncte

9	 Alcătuiește propoziții cu patru dintre locuțiunile de la exercițiul anterior.

10	Imaginează-ți că ești autor și dorești să scrii o piesă pentru colegii tăi din clasele primare, care vor participa la 
un festival de teatru. Scrie un text dramatic de 5 – 8 replici care să aibă ca personaje două animale personificate. 
Include și didascalii potrivite pentru fiecare rol.  24 de puncte

Notă! Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte (așezare în pagină, lizibilitate – 2 puncte, ortografie – 3 puncte, 
punctuație – 3 puncte, registrul de comunicare, claritatea, coerența – 2 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.
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U2Elemente de interculturalitate

În cadrul Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa (UTE FEST), participi la o masă rotundă pe tema „Oameni și fapte“. 
Cu acest prilej, realizezi un material informativ despre personalități universale ale teatrului. Folosind datele din rubrica 
Breviar și/sau alte surse de documentare:

a   caută informații despre unul dintre următorii dramaturgi: Ion Luca Caragiale, Imre Madách, William Shakespeare;  

b  prezintă aspecte semnificative din activitatea scriitorului ales, pentru a ilustra contribuția lui la evoluția teatrului în 
spațiul național și internațional, precum și actualitatea operei lui.

Elemente de interculturalitate

Ion Luca Caragiale (n. 1852, Haimanale, jud. Prahova –  
m. 1912, Berlin) a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, 
poet, comentator politic și ziarist român. I.L. Caragiale a 
fost, timp de un an de zile, director al Teatrului Național 
din București. Deși a scris numai  nouă piese (opt come-
dii și o dramă), el este recunoscut drept cel mai mare 
dramaturg român, deoarece a reflectat cu acuratețe sati-
rică realitățile românești ale secolului al XIX-lea. Printre 
cele mai cunoscute piese ale sale se numără O scrisoare 
pierdută, O noapte furtunoasă și D’ale carnavalului, care 
au devenit în timp repere ale teatrului comic pe scenele 
din România. Începând din 1877, Caragiale a scris cro-
nici dramatice prin care a pledat indirect pentru dezvol-
tarea teatrului românesc. Opera sa i-a influențat pe alți 
dramaturgi importanți, între care Eugen Ionesco.
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U2 Microunivers și macrounivers (II)

Imre Madách (n. 1823, Dolná Strehová, Slovacia –  
m. 1864, Dolná Strehová) a fost  dramaturg, poet, avo-
cat și politician maghiar.
Este renumit pentru poemul său dramatic Tragedia 
omului (Az ember tragédiája, 1861), o operă valoroasă 
în literatura maghiară datorită evocărilor deosebite și 
profunzimii ideilor transmise.
În elaborarea poemului, poetul a fost susținut și sfătu-
it de János Arany, unul din cei mai renumiți poeți ma-
ghiari ai secolului al XIX-lea.

William Shakespeare (n. 1564, Stratford-upon-Avon, 
Anglia – m. 1616, Stratford-upon-Avon) a fost dra-
maturg, poet și actor englez. De-a lungul timpului, a 
scris peste treizeci de piese care au reflectat imaginea 
societății engleze. 
Shakespeare a fost coproprietar a două importan-
te teatre  londoneze și este cunoscut pentru crearea 
unor personaje și povești memorabile (Romeo și Ju lieta, 
Hamlet, Visul unei nopți de vară, Mult zgomot pentru 
nimic etc.). Piesele sale de teatru au fost traduse în 
multe limbi şi sunt în continuare jucate mai des decât 
cele ale oricărui alt dramaturg. 
Shakespeare s-a remarcat printr-un stil revoluționar 
pentru timpul său și a inventat numeroase cuvinte, 
dintre care multe au fost introduse în vocabularul 
limbii engleze contemporane.
Scriitori români importanți (Mihai Eminescu, Marin 
Sorescu, Vasile Voiculescu, Eugen Ionesco) au fost 
influențați de opera dramaturgului englez.  
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Elemente de interculturalitate U2

Proiect. Programul Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa (UTE FEST) conține spectacole pe baza textelor lui Ion Luca 
Caragiale, Imre Madách și William Shakespeare. Formați trei grupe de lucru. Prin tragere la sorți, fiecărei grupe i se dis-
tribuie una dintre cele trei piese de teatru. Realizați apoi un fluturaș/pliant bilingv (român – maghiar) pentru promovarea 
spectacolului ales.  În elaborarea fluturașului/pliantului, veți avea în vedere următoarele aspecte:

1 Formă:
• alegerea dimensiunii corecte a fluturașului/pliantului: se recomandă un fluturaș de dimensiuni A4;
• folosirea adecvată a culorilor: se recomandă folosirea culorilor îndrăznețe și a contrastelor care atrag atenția;
• păstrarea unui format minimalist, caracterizat de spații libere generoase, text concis și imagini clare; 
• utilizarea unei mărimi diferite la scrierea titlului, pentru crearea unui contrast puternic față de restul textului; 
• folosirea unor imagini sugestive fără a încărca fluturașul.

2 Conținut:
•  prezentarea informațiilor despre evenimentul cultural (titlul piesei de teatru, locație, data, ora, prețul biletului);
• organizarea informațiilor (informații despre dramaturg; date despre regizor și distribuție; prezentarea 

conținutului; alte informații relevante/atractive despre punerea în scenă);
• prezentarea acelorași informații în limba română și în limba maghiară;
• originalitatea.

3 Documentare:
• informații din rubrica Breviar/surse online/alte surse (experiența culturală, cărți și reviste de specialitate etc.), 

cu precizarea surselor de informare.

Romeo și Julieta 
William 

Shakespeare

Tragedia omului
Imre Madách

O scrisoare pierdută
Ion Luca Caragiale

„Nu teatrul e primordial, 
ci altceva,

depășirea granițelor  
ce ne despart“.

Jerzy Grotowski

Unde?
(adresă)

Când?
(data 
spectacolului)

Ora:
Preț bilet: Festivalul  

Uniunii  
Teatrelor  
din Europa

O scrisoare 
pierdută

I. L. Caragiale

Distribuție:
Ștefan Tipătescu…
Zaharia Trahanache…
Cetățeanul turmentat…

UTE FEST

Regie:
Costume:
Decor:



Discursul liric și textul versificat 
Risipei se dedă florarul de Lucian Blaga
Aplicativ
• Discurs liric:

– construcția textului liric 
 compoziția textului (părți, strofă, vers) 
 imaginea poetică și tabloul 

– discursul liric și semnificațiile acestuia 
– versificație: versul liber 

U3 Spațiu și timp (I)

Interculturalitate •	 	Valori	promovate	în	cultura	română:	Oameni și fapte 
•	 	Valori	promovate	în	cultura	maternă:	Oameni și fapte
•	 	Valori	promovate	în	cultura	universală:	Oameni și fapte

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală
• Acte de vorbire 
Redactare
• Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare 

Nivelul sintactico-morfologic    Recapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Denumirea obiectelor, a fiinţelor şi a fenomenelor naturii (substantivul) 
• Cazurile substantivului 
•  Substantivul în propoziţie: subiect (simplu/multiplu); atribut substantival; 

nume predicativ; complement circumstanţial de cauză; complement circum-
stanţial de scop 

Exprimarea însuşirilor (adjectivul) 
• Adjectivul în propoziție: atribut adjectival; nume predicativ cu verbul „a fi“ 
• Articularea: Articolul demonstrativ

Lectură



Spațiu și timp (I)
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1 Notează în caiet o emoție pozitivă și amintește-ți un moment în 
care ai trăit-o.

2 Lucrați în perechi.  

a Fiecare dintre voi îi prezintă colegului momentul/contextul pe 
care și l-a amintit la exercițiul anterior, fără a numi emoția.  

b Apoi fiecare alege din prezentarea colegului un cuvânt/sintag-
mă-cheie. 

c Perechile scriu pe tablă  cele două emoții și cele două cuvinte/ 
sintagme-cheie pe coloane diferite.

d La nivelul clasei, asociați fiecărei emoții câte un cuvânt-cheie. 
(de exemplu, bucurie – barcă, din care se pot obține îmbinări de 
tipul: barca bucuriei; bucuria ca o barcă pe valuri; bucuria e o 
barcă pe marea vieții etc.).

3 Realizați un poster al clasei în care să centralizați cele mai intere-
sante răspunsuri.

Risipei se dedă florarul
de Lucian Blaga

Ne-om aminti cândva târziu
de-această întâmplare simplă,
de-această bancă unde stăm
tâmplă fierbinte lângă tâmplă.

De pe stamine de alun,
din plopii albi, se cerne jarul,
orice-nceput se vrea fecund,
risipei se dedă florarul.

Polenul cade peste noi,
în preajmă galbene troiene
alcătuieşte-un aur fin.
Pe umeri cade-ne şi-n gene.

Ne cade-n gură când vorbim,
și-n ochi, când nu găsim cuvântul.
Şi nu ştim ce păreri de rău
ne tulbură, pieziş, avântul.

Ne-om aminti cândva târziu
de-această întâmplare simplă,
de-această bancă unde stăm
tâmplă fierbinte lângă tâmplă.

Visând, întrezărim prin doruri -
latente-n pulberi aurii
păduri ce ar putea să fie,
și niciodată nu vor fi.

Născut la 9 mai 1895, Lucian Blaga a 
fost poet, dramaturg și filosof. Între 
1939 şi 1948, a fost profesor la Cate-
dra de filozofia culturii a Universităţii 
din Cluj. 
Opera sa poetică cuprinde volumele: 
Poemele luminii (1919), Paşii profetului 
(1921), În marea trecere (1924), Lauda 
somnului (1929), La cumpăna apelor 
(1933), La curţile dorului (1938), Nebă-
nuitele trepte (1943).

Lucian Blaga (n. 1895) 
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Lectură U3

1 Ce emoție ți-a produs poezia lui Lucian Blaga? 

2 Asociază emoția identificată cu un cuvânt-cheie selectat din text. 

3 Construiește enunțuri cu perechea de paronime: florar – floral.

4 Notează perechea cifră – literă care indică sensul din text al cuvintelor din coloana A: 

A B

1  stamină a  care aparține Troiei, privitor la Troia, originar din Troia

2  fecund b  partea de dinapoi a gâtului

3  tâmplă c  grămadă de cărbuni care ard fără flacără

4  jar d  care nu se manifestă în exterior, dar se poate manifesta oricând

5  a se deda e  aplecat într-o parte, oblic, diagonal

6  a întrezări f  parte laterală a capului, cuprinsă între ochi, ureche, frunte și obraz

7  troian g  a se legăna

8  pieziș h  care dă rod îmbelșugat

9  latent i  parte componentă a florii

j  a vedea în chip vag, a zări în treacăt

k  morman, grămadă

l  a se consacra unei activități, unei idei, unei pasiuni

5 Desparte în silabe primele două versuri și explică rolul cratimei. 

6 Transcrie un vers în care se sugerează anotimpul.

7 Selectează două elemente ale naturii care constituie „decorul“.

8 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmații. Motivează-ți 
răspunsul pentru fiecare alegere:

a În poezie, identificăm câmpul lexico-semantic al timpului.

b Cuvântul „niciodată“ este format prin derivare.

c În textul liric dat se îmbină armonios planul ființei umane cu planul 
naturii.

d Ființa umană este surprinsă în ipostaza de îndrăgostit.

e  Două mărci ale subiectivității în strofa a patra sunt: utilizarea per-
soanei I și prezența verbului la modul imperativ.

Unitatea de bază a textului versificat este versul, un 
decupaj (un rând din text) care nu este garantat de nici 
una dintre normele gramaticale ale limbii. Versurile pot 
fi grupate în strofe. În limba română, cuvântul „vers“ 
este sinonim cu stih. 

Exemplu de patru versuri care alcătuiesc o strofă:
„Abia spre miezul nopţii s-alină-ncet furtuna...
Rar picuri de pe ramuri mai cad răsunători...
I-atât de ud şi rece pământ şi cer, că luna
Îşi leapădă nestoarsă cămaşa ei de nori.“ 

Vasile Voiculescu, Ploaie mare
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Spațiu și timp (I)U3

Strofa este o unitate imediat superioară versului. Se vorbește de strofă începând cu o succesiune de două versuri, 
fără să aibă o limită maximă (nu se utilizează pentru o secvență mai mare de 14 versuri). Clasificarea strofelor se re-
alizează și după numărul de versuri (de exemplu: distih – 2 versuri; terțină sau terțet – 3 versuri; catren – 4 versuri). 

a Distih
„Iar de n-are scop viaţa,
Fă să aibă clipa scop.“ 
 George Coșbuc, Gazel

b Terțină sau terțet
„O, ploaia primăverii care-a căzut din timp! 
lasă să-mi spăl în tine picioarele desculţe, 
lasă să-mi spăl în tine sufletul meu desculţ!“ 

B. Fundoianu, Rugă simplă

c Catren
„S-a-nchis grădina serii cu porţi de abanos...
Dar mâine răsări-va din cellalt colţ al vieţii
Un flutur ce va umple, învoalt şi luminos,
Cu aripile-i albe tot cerul dimineţii.“ 

Vasile Voiculescu, Metamorfoză

Versurile libere sunt, în general, ritmate, au lungime variabilă și nu sunt legate prin rimă. 
„Uriașe hărți palide vor transcrie în ceață
înstelate itinerarii ieșind din legendă ușor,
și continentele descoperite se vor ascunde iarăși 
după fantomatice orizonturi.“ 
  A. E. Baconsky, Înstelat, fantomatic și palid

Sintagma imagine poetică se folosește adesea ca sinonim pentru figură de stil. Uneori, imaginile poetice sunt, de 
fapt, îmbinări de figuri de stil. (Dicționar de științe ale limbii)
Tabloul reprezintă delimitarea unei secvențe semnificative în pasajele descriptive dintr-o poezie. (Dicționarul de 
termeni literari)

Imaginea artistică reprezintă forma concretă a unei idei artistice. După natura elementelor senzoriale care le compun, 
imaginile artistice sunt clasificate în: 

vizuale • auditive • tactile • olfactive • gustative • chinestezice (motrice)

Monostihul este un vers izolat. Se poate înscrie în structura de strofe a unei poezii, unde alcătuiește o unitate inde-
pendentă, sau poate constitui singur un text întreg. 

De exemplu: „Nu vorbele, tăcerea dă cântecului glas.“ 
     Ion Pillat, Artă poetică

Poeziile cu formă fixă sunt creații poetice construite după anumite reguli în ceea ce privește structura: numărul strofe-
lor, numărul versurilor dintr-o strofă, numărul silabelor dintr-un vers etc.

Haiku este o poezie cu formă fixă, concentrată, cu un mesaj concis, proprie literaturii japoneze. Aceasta este consti-
tuită din trei versuri, primul și ultimul de cinci silabe și al doilea de șapte silabe. 
Poezia haiku trebuie să conţină cel puţin o imagine sau un cuvânt care să exprime anotimpul/momentul zilei în care a 
fost scrisă. Cel mai cunoscut autor de haiku este Bashō Matsuo. 

Exemple:
„Vântul de iarnă suflă
Ochii pisicilor
Clipesc.“ 

„Culcat
Văd norii care trec.
Cameră de vară.“ 

„Câinele latră
În contra unui hoț
Perii sunt în floare.“

„Primul răsărit
Un nor pe cer
Ca un nor într-un tablou.“

Matsuo Bashō   Shida Yaha   Yosa Buson   Hon'inbō Shūsai
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1 Într-un text liric se realizează o legătură unică între con-
ținut și structură, forma fiind un factor hotărâtor. Recitește 
poezia și identifică:

a numărul de strofe;
b numărul de versuri dintr-o strofă;
c măsura versurilor;
d rima.

2 Ilustrează specificul versului liber având în vedere punc-
tele c și d din exercițiul anterior. 

3 Un procedeu de versificație aparte constă în continua-
rea ideii poetice dintr-un vers în versul următor, fără a 
se marca vreo pauză. Crezi că acesta este motivul scrie-
rii cu literă mică la începutul fiecărui vers și în textul dat? 
Motivează-ți răspunsul. 

4 Ce observi neobișnuit din punctul de vedere al realizării repetiției în această poezie? 

5 Indică strofa care ți-a plăcut sau te-a impresionat cel mai mult. Motivează-ți preferința.

6 Prezintă rolul expresiv al modurilor și timpurilor verbale utilizate în ultimele două strofe ale textului dat.

VERBUL MODUL ȘI TIMPUL ROLUL EXPRESIV

... ... ...

... ... ...

7 Completează figura următoare cu exemple adecvate din text:

8 Transcrie două epitete cromatice.

9 Care este sensul metaforei „întâmplare simplă“?

10  Selectează secvențe care trimit la ideea de cuplu. Precizează părțile de vorbire identificate în secvențele alese.

11  Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmații:

a Poezia Risipei se dedă florarul redă contrastul dintre profunzimea puterilor naturii și fragilitatea sentimentelor și 
dorințelor umane.

b Poezia surprinde doar manifestările naturii într-un moment de înmugurire.

c Din perspectiva realizării „visului“ de iubire, cuplul trece de la împlinire la eșec. 

d Se remarcă utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ, timpul perfect compus, sugerând încheierea unei 
vârste.

12  Comentează, în 80 – 100 de cuvinte, ultima strofă a poeziei.

13  Explică titlul textului dat în relație cu tema sa. 

imagine
vizuală

…

imagine
statică

…

imagine
artistică

imagine
dinamică

…
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Alegoria este o figură de stil care permite descrierea unei idei ab-
stracte,  în urma unui transfer semantic. Prin intermediul alegoriei, 
se stabilesc legături între semnificațiile faptelor și ale evenimen-
telor, nu între trăsăturile lor exterioare. Această figură de stil con-
cretizează, de obicei, idei generale (prietenia, iubirea etc.), cărora 
le conferă o formă sensibilă. Alegoria se aseamănă cu metafora, 
comparația și personificarea. Spre deosebire de fiecare dintre 
cele trei figuri de stil amintite, alegoria presupune o construcție 
amplă, însă fiecare element component al alegoriei poate fi citit 
simultan cu sens propriu și cu sens figurat. Alegoria este utilizată 
mai ales în fabule, basme și legende. 

„Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă, 
Prin care trece albă regina nopții moartă. – 
O, dormi, o, dormi în pace printre făclii o mie 
Și în mormânt albastru și-n pânze argintie, 
În mausoleu-ți mândru, al cerurilor arc, 
Tu adorat și dulce al nopților monarc!“ 

 Mihai Eminescu, Melancolie

Exemplu de interpretare: Fragmentul redă o alegorie a ritualului 
de înmormântare, care se focalizează pe imaginea reginei nopții, 
suprapusă descrierii explicite a peisajului nocturn. (cf. Dicționa
rului de științe ale limbii)

„Majd az édes álom pillangó képében
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.
Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós nádtól,
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legis-legjobban Toldi nagy bajától.“ 

 Toldi

Exemplu de interpretare: Visul apare sub forma unui fluture care 
nu are curajul să se așeze pe cel care doarme. Zborul agitat al flu-
turelui oglindește starea de agitație a lui Toldi. Descrierea tânăru-
lui și a naturii se suprapune transmiterii stărilor sufletești.

1 Privește cu atenție imaginea alăturată.

a  Dacă decizi că galbenul este culoarea de 
fond,  ce figură identifici în prim-plan? 

b  Dacă decizi că  fondul e negru, ce figură 
observi?

c  Cum dovește exemplul dat posib i litatea 
inversării raportului fond – formă, care 
aduce după sine o schimbare a figurii, 
adică o lectură transformabilă a imaginii?
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Uite, ploaia coase
Cerul de pământ
Cu fir de mătase
Răsucit de vânt.

Uite, iarba ţese
Pământul de nori.
M-am gândit adese –
Ori, adeseori:

De la voi se vede
Iarba ca o ploaie
Care curge verde
Peste cer şi-l moaie,

Iar ploaia o fi
Pe-a norilor cale
O iarbă mai gri
Sub tălpile tale.

Hai să facem schimb,
Să vezi şi tu cum e –
Tu îmi dai un nimb,
Eu îţi dau un nume;

Iar dacă ne-ntreabă
Care-or fi din două –
Ploaia-n nori e iarbă,
Iarba-n ceruri plouă;

De ne ispiteşte
Care-i adevărul -
Ploaia-n nouri creşte,
Iarba spală cerul.

 Ana Blandiana, Joc

1 Selectează cuvinte care indică:
a planul terestru: …
b planul cosmic: …

2 Care este direcția de creștere a ierbii și de curgere a ploii? Compară-le.

3 Precizează atributele ploii și ale ierbii, așa cum reies din textul Anei Blandi-
ana. Ce ai constatat?

4 Recitește poezia și selectează secvențele pe baza imaginii alăturate, pentru 
a evidenția lectura transformabilă a textului. 

5	Pornind de la ultimele două strofe, consideri că ploaia este o metaforă 
pentru iarbă sau iarba este o metaforă pentru ploaie? Ce soluție poetică 
oferă Ana Blandiana?

6	Așa cum ai descoperit cu ajutorul exercițiilor anterioare, o imagine poate 
fi percepută diferit  în funcție de perspectiva din care este privită. Comen-
tează versurile „Hai să facem schimb,/Să vezi şi tu cum e –“, valorificând 
următoarele sugestii:

a Fiecare om percepe realitatea cu ajutorul simțurilor (văz, auz etc.).

b În funcție de orientarea atenției, înțelegerea realității este relativă.

c Înțelegerea realității este subiectivă, oamenii fiind influențati de expe-
riența lor de viață.

d Textul este alegoric, adică se focalizează pe ideea perceperii subiective a 
realității, suprapusă descrierii naturii. 

7	Propune printr-un desen alte posibilități de transformare a unor imagini. 

2 Completează următoarele figuri cu elemente ale naturii ce pot fi asociate celor două cuvinte-cheie:

…

……

iarba

…

……

ploaia

Cer

Pământ

Țe
se

Cer

Pământ

Coase

I
A
R
B
A P

L
O
A
I
A
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Activitatea are următorii pași:

a Realizați o scurtă dezbatere între grupe, utilizând argumente în funcție de sarcină. Veți valorifica:
• poeziile blagiene (Primăvara și  Risipei se dedă florarul);
• originalitatea muzicienilor români;
• informații legate de practica acompanierii muzicale a poeziei. 

b Uniți grupele care au aceleași sar-
cini. Fiecare grupă astfel obținută  
selec tează și notează pe un poster 
argumen tele. 

c Alegeți un purtător de cuvânt care 
pre zintă oral argumentele grupei în 
fața clasei. 

d Desfășurați din nou o dezbatere, for-
mulând, de data aceasta, concluziile 
finale. Profesorul moderează activita-
tea.

2 Pe baza celor discutate în legătură cu 
transpunerea muzicală a poeziei lui Lucian 
Blaga, redactează un text de 200 – 250 de 
cuvinte, în care să îți prezinți punctul de 
vedere şi argumentele care îl susţin.
În elaborarea compunerii, vei ține cont 
de faptul că destinatarul textului tău 
este, la alegere:

a un elev din clasa a V-a;
b un elev din clasa a X-a. 

1 Formați patru grupe. Prin tragere la sorți, fiecare primește o sarcină de lucru: 

Comunicare orală/redactare

•  ascultați melodia lui Nicu 
Alifantis și argumentați că este  
o excelentă transpunere 
muzicală a poeziei lui Lucian 
Blaga (Risipei se dedă florarul)

•  ascultați și melodia lui Tudor 
Gheorghe

•  ascultați melodia lui Tudor 
Gheorghe și argumentați că este  
o excelentă transpunere 
muzicală a poeziei lui Lucian 
Blaga (Risipei se dedă florarul)

•  ascultați și melodia lui Nicu 
Alifantis 

grupele
1 și 2

grupele
3 și 4
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1 Lucrați în perechi. Citiți următorul text și se lectați 
cuvintele care intră în câmpul le xico-semantic al tim-
pului și al spațiului.
ADRIAN: Uite, vezi? Așa arată Torino… Iar aici sunt 

scrise toate zilele anului…
ELIZA: La voi câte zile are anul?
EXTRATERESTRUL: 3650…
MANUELA: Uau! Așa multe?
ADRIAN: Înseamnă că noi avem noroc… La noi sunt 

mai puține… (Către copiii din sală.) Câte zile are anul la 
noi, copii?

Copiii răspund… 365… […]
MANUELA: Și care vor fi la fel ca astea… (Îl trage pe 

Extraterestru spre mormanul de cadouri.) Poftim! Vezi ce 
frumoase sunt? 

ADRIAN: Unele au rămas nedeschise de anul trecut… 
EXTRATERESTRUL (se scarpină în cap cu cele trei 

mâini): Iertați-mă, dar pentru mine… totul este atât de 
terestru… De fapt ce înseamnă cadou?

ELIZA: Hm… cum să-ți explicăm…
ADRIAN: La voi, când vrei să-i faci cuiva o bucurie… 

o mare plăcere… să-i arăți că-l iubești… ce-i dai?
EXTRATERESTRUL: A, la noi e simplu… (Extraterestrul 

își agită cele trei mâini în aer ca și cum ar vrea să prindă ceva, 
apoi modelează cu palmele respectiva „materie“ ca și cum ar 
face un bulgăre de zăpadă.) Poftim… e pentru voi…

Extraterestrul le întinde copiilor un fel de bulgăre care 
seamănă cu o inimă și în care palpită o luminiță.

ADRIAN: Ce-i asta?
EXTRATERESTRUL: E un bulgăre de timp.
MANUELA: Ce!?
ELIZA: Tu știi să faci bulgări de timp?
EXTRATERESTRUL: Da. La noi singurul cadou pe 

care ni-l facem e timpul. Ne oferim unii altora bulgări 
de timp. (Depune bulgărul de timp în mâinile Elizei.) Pof-
tim, e pentru tine…

Eliza, extaziată, admiră bulgărul de timp care pâlpâie, 
dar emite și un fel de melodie.

MANUELA: Vreau și eu unul, vreau și eu!
EXTRATERESTRUL: Imediat. (Își agită mâinile, înhață 

materie din aer și mai face un bulgăre de timp.) Iată, Manu-
ela, e al tău. Poți să-l duci la ureche și să asculți cum 
cântă…

ADRIAN: Și eu, și eu vreau unul…
EXTRATERESTRUL: Da, Adrian… (Îi prepară un bul-

găre de timp.)
ADRIAN: Oooo… al meu susură…
ELIZA: Al meu cântă…
MANUELA: Al meu spune o poveste…
EXTRATERESTRUL (către copiii din sală): Vreți și voi 

câte un bulgăre de timp? (Extraterestrul trece printre 

copii.) Poftim, cadouri pentru voi… O pungă de chip-
suri sau un bulgăre de timp?… Chipsuri?… Bulgăre de 
timp?… Și tu? Vrei un joc cu Batman sau un bulgăre de 
timp?… Joc cu Barbie sau bulgăre de timp? Cine vrea 
bulgăre de timp să ridice trei mâini… Părinții care nu 
știu să facă bulgări de timp să ridice o mână… Copiii 
care știu să facă bulgări de timp să ridice două mâini… 
Bulgări de timp pentru copii…

Extraterestrul cântă cu o voce extraterestră un cântec cu 
sonorități extraterestre. Copiii se pot asocia cântecului, dar 
și Kitty și Lulu. 

Bulgări de timp, bulgări de timp,
Secundele sunt un nisip fierbinte,
Veniți să vă încălziți palmele cu el,
Timpul locuiește, da, în cuvinte.

Bulgări de timp, bulgări de iubire,
În galaxiile noastre îndepărtate
Fiecare minut conține tandrețe
Și șaizeci de ore extra-pătrate.

Bulgări de timp, bulgări de timp,
Pe unele planete necunoscute 
Fiecare secundă este formată 
Din exact șaizeci de minute 

Bulgări de dragoste, bulgări de povești,
Cadourile extraterestre sunt mai subtile.
Pe planeta Arret fiecare oră paternă
Conține douăzeci și patru de zile.

Bulgări de vise, bulgări de tandrețe,
Daruri extraterestre pentru fiecare,
Există lumi ascunse unde o zi maternă
Cântărește cât șapte săptămâni milionare.

Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama

Elemente de construcție a comunicării

32 33
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2 În funcție de înțelesul lor, substantivele pot fi comune sau proprii. Completează tabelul următor cu exemple din 
textul dat.

substantive comune substantive proprii

… …

3 Identifică textele pe care le-ai studiat în clasele V – VII cu ajutorul câmpurilor lexico-semantice indicate în prima 
coloană. Oferă apoi exemple adecvate din propria experiență de lectură. 

Cuvinte din câmpul 
 lexico-semantic al

Titlul 
operei

Substantive  
comune

Substantive  
proprii

prietenilor din lumea animalelor cal … Muma Pădurii …

jocurilor și jucăriilor stricăciuni … Crivățul …

identității personale mititelul Ionel

valorilor mele voinic Crinul

lecturii și cunoașterii volume Simona Popescu

familiei căscioară Sânta Vinerea

timpului liber plimbare Ramayana

tradițiilor și obiceiurilor festival Dumitru Budrala

călătoriei și aventurii spectacol Ștefan

valorilor și atitudinii în diverse culturi protecție Shrek

lumii reale
lumii imaginare
lumii virtuale

fericire
flux

Lewis Carroll

valorilor mele și valorilor celorlalți de ex.: Momo maestru Maestrul Ora

4 În funcție de alcătuirea lor, substantivele sunt simple sau compuse. Transcrie din textul lui Matei Vișniec sub-
stantivele scrise cu roșu, apoi transformă-le în substantive compuse, după imaginația ta (de exemplu: extra
pătrate). 

zăpadă Albă-ca-Zăpada

5 Care dintre substantivele marcate cu albastru sunt defective de plural?

6 Transcrie din textul citat:

a două substantive de genul masculin;
b două substantive de genul feminin;
c două substantive de genul neutru.

7 Citește următoarele afirmații și notează-le cu Adevărat (A) sau Fals (F), motivându-ți răspunsul:
a Substantivele timp/ochi/cap/vis pot avea două forme de plural pentru că au sensuri diferite.
b Substantivele ureche și cuvinte sunt de genul feminin, numărul singular.
c Substantivele oră și săptămâni sunt de genul feminin, numărul plural.
d Substantivele banc, stol, clasă, ceată sunt substantive colective.



75

U1Elemente de construcție a comunicării

75

U3Elemente de construcție a comunicării

8 Completează tabelul dat după model:

coloana A coloana B

E o bucurie să-i arăți că-l iubești. Bucuria este că îl poți iubi și îi dai un cadou.

Pe fereastră a intrat un extraterestru. ... își agită cele trei mâini.

Adrian, Manuela și Eliza primesc de la 
părinți niște cadouri. Copiii nu au nevoie de ... acestea.

În bulgărele de timp palpită o luminiță. ... este în mijlocul bulgărelui.

Extraterestrul i-a pus pe copii să aleagă 
dintre niște cadouri.

... enumerate au fost următoarele: pungă de 
chipsuri, bulgăre de timp, joc cu Barbie, joc 
cu Batman.

9 Utilizând cunoștințele acumulate anterior, numește tipul de articol al substantivelor marcate în fiecare coloană. 

Articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este cunoscut vorbitorului. Acesta este atașat la finalul 
substantivului și are forme diferite în funcție de gen, număr și caz (articol enclitic).
De exemplu: fată – fata – fetei; fete – fetele – fetelor

Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puțin cunoscut vorbitorului. Acesta este un 
cuvânt separat, așezat înaintea substantivului și are forme diferite în funcție de gen, număr și caz (articol proclitic).
De exemplu: fată – o fată – unei fete; fete – niște fete – unor fete

1  Asociază însușiri obiectelor pe care le denumesc substantivele marcate cu roșu de la exercițiul 8 și încercuiește 
structurile în care substantivul este însoțit de adjectiv. 

De exemplu: E o bucurie imensă să-i arăți că-l iubești./Bucuria imensă este că îl poți iubi și oferi un cadou.

2 Transcrie, din textul-suport, cinci structuri în care substantivul e determinat de un adjectiv. 

3  Realizează traducerea în limba maghiară a trei enunțuri de la exercițiul 8, în care substantivele sunt precedate de 
prepoziții. Compară-le cu varianta din limba română. 

Substantivul poate îndeplini în propoziție diferite funcții sintactice:

1 Subiect: Mașina ne dă siguranță.

2 Nume predicativ: Aceea este mașina ta.

3 Atribut substantival (indică o caracteristică a unui substantiv): Mersul cu mașina este o plăcere. Frânele mașinii 
te ajută la oprire.

4 Complement direct (indică asupra cui se exercită acțiunea verbului în mod direct): Am cumpărat mașina roșie.

5 Complement indirect (indică asupra cui se exercită acțiunea verbului în mod indirect): I-am montat mașinii un 
far nou. Călătorim cu mașina. 

Atenție! „În gramaticile tradiționale, complementul prepozițional și complementul indirect erau subsumate unui sin-
gur tip de complement, numit complement indirect. Potrivit lucrărilor gramaticale mai recente (GALR, GBLR), cele 
două tipuri se disting.“ (Gramatica Limbii Române pentru gimnaziu, 2019)

6 Complement circumstanțial de loc (indică locul, direcția acțiunii): Mergem cu mașina în munți.

7 Complement circumstanțial de timp (indică timpul, durata acțiunii): Am ajuns la școală la ora 10. 
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8 Complement circumstanțial de mod (indică modul în care se desfășoară o acțiune, sau se manifestă o însușire):  
Ne apropiem cu bucurie de vacanță.

Substantivul poate avea cinci valori de caz:

a  nominativ (N); b  acuzativ (A); c  genitiv (G); d  dativ (D); e  vocativ (V).

Aceste valori reies din raporturile pe care substantivul le stabilește cu alte componente ale enunțului.

Cazul nominativ
1 Numește funcția sintactică a substantivelor din enunțurile următoare:

a Extraterestrul a venit în vizită.
b Adrian, Manuela și Eliza sunt frați.
c Extraterestrul le-a făcut copiilor un bulgăre de timp.

2 Completează enunțurile conjugând verbele la perfect compus și la numărul potrivit, astfel încât propozițiile să fie 
corecte din punct de vedere gramatical. Subliniază substantivele care îndeplinesc funcția sintactică de subiect.

a Prietenul meu ... (a avea) încredere în mine.
b Colega ta ... (a copia) lecția de la tine.
c Prietenii adevărați ne … (a ajuta) la nevoie.

d Autoritățile ... (a îndemna) la respectarea legilor.
e Ilie și Andrei ... ( a se întâlni) în parc.
f Floarea ... (a se ofili).

3 Recitește textul lui Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama. Transcrie, după modelul dat, 
enunțurile în care substantivele extraterestru, Eliza, timpul, secundele, secunda, minutul se încadrează în următoa-
rea schemă:

Cine realizează acțiunea
SUBIECTUL

Acțiunea propriu-zisă
PREDICATUL VERBAL

O caracteristică a subiectului
NUME PREDICATIV 
 în cadrul PREDICATULUI NOMINAL

Extraterestrul cântă.

Secundele sunt un nisip.

CAZURILE SUBSTANTIVULUI 
Cazul nominativ
Nominativul este forma pe care o ia substantivul pentru a 
exprima funcțiile sintactice de subiect și de nume predicativ.

Cazul N este cazul substantivului aflat în relație cu un verb căruia 
îi impune acordul în număr (dacă este formă verbală personală).

Funcții sintactice în nominativ:

a Subiectul denumește persoana/obiectul despre care se 
vorbește în propoziție sau este autorul acțiunii. (cf. Gramati-
cii limbii române pentru gimnaziu)

Exemple:  

Bunica intră în camera copiilor. (cine intră?; despre cine se spune 
că intră?)

Vai, ce rece suflă vântul! (ce suflă?;  despre ce se spune că suflă?)
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Completează corespunzător tabelul de mai jos, urmând modelul dat. Apoi rezolvă cerințele:

Substantivul  
dat

Genul  
substantivului

Substantivele articulate cu 
articol nehotărât în enunț

Substantivele articulate cu 
articol hotărât în enunț

singular plural singular plural

soldat

rege

palat neutru Un palat este 
un adăpost.

Niște 
palate 
sunt niște 
adăposturi.

Palatul este 
adăpostul 
împăratului.

Palatele sunt 
adăposturile 
împăraților.

spațiu

râu

război

vrăjitoare

regiune

țară

capitală

a Alege trei substantive din tabel și alcătuiește enunțuri în care acestea să aibă pe rând funcția sintactică de subiect 
simplu și de subiect multiplu.

b Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în tabel. Alege câte un adjectiv potrivit pentru acestea și iden-
tifică funcția sintactică pe care o îndeplinesc aceste adjective.
Exemple: 

subiect atribut 

nume predicativ

 
 adjectival  Niște palate uriașe sunt niște adăposturi.

Un palat uriaș este un adăpost.  
cazul  cazul
nominativ  nominativ 

atribut           nume  atribut 
adjectival subiect          predicativ  adjectival Uriașele palate sunt niște adăposturi sigure.

Uriașul palat este un adăpost sigur.
cazul cazul cazul cazul
nominativ nominativ nominativ nominativ 

Subiectul poate fi:

1 simplu:  Mama m-a vizitat.

2 multiplu:  Mama, tata și Ilie au venit în vizită.
  Nici mama, nici tata, nici Ilie n-au stat mult.
  Va fi aleasă sau Anna, sau Ilona.
b Numele predicativ denumește o caracteristică a subiectului și stă lângă un verb copulativ.

Exemple: Mama mamei mele este bunica.  
 Ajutorul meu a fost vântul. 



78

U1 Spațiu și timp (I)

78

U3 Spațiu și timp (I)

Adjectivul este partea de vorbire care exprimă diverse însușiri ale obiectului. Adjectivul își modifică forma după 
gen, număr și caz, în funcție de substantivul determinat.
Desinențele (terminațiile adjectivului) indică genul și numărul adjectivului. 

De exemplu: galben/galbenă/galbeni/galbene
Atenție! Când adjectivul stă în fața substantivului determinat, preia articolul hotărât al acestuia. Astfel, substantivele 
sau adjectivele de gen masculin, care au doi i la forma de plural nearticulat, primesc un al treilea i dacă sunt articulate.

Exemple: Norii plumburii vor pleca și va apărea soarele prieten.
 Plumburiii nori vor pleca și va apărea soarele prieten.

a �Adjectivele care nu își modifică forma în flexiune se numesc adjective invariabile. 

De exemplu: kaki, cumsecade, roz, bej, mov.

b �Adjectivele care își modifică forma în flexiune se numesc adjective variabile. În funcție de numărul de forme dife-
rite obținute în flexiune, adjectivele sunt:

– variabile cu două forme: greoi, vioi;
– variabile cu trei forme: lung, vișiniu;
– variabile cu patru forme: bun, amar. 

Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat.

Adjectivul poate îndeplini în propoziție funcțiile sintactice de:

a Atribut adjectival (determină substantivul) exprimat prin:

• adjectiv propriu-zis: A cerut un stilou roșu.
• adjectiv provenit din verb la participiu: Lucrarea înroșită îl întristează.
• adjective pronominale: Acest băiat a colaborat cu altă colegă la munca în echipe. 

b Nume predicativ (când adjectivul stă lângă un verb copulativ și exprimă o calitate/o caracteristică a subiectului):

Elevul pare mulțumit. El este recunoscător pentru nota de la test.

Articol genitival Articol demonstrativ

o creangă a copacului 

(subst. determinat) 

fem., sg. = fem.,sg. ≠ masc. sg. 

Fetița cea drăguță ma vizitat. 

(subst. determinat) 

fem., sg. = fem.,sg.= fem. sg. 

Articolul demonstrativ 
 Leagă un substantiv articulat cu articol hotărât de un adjectiv. 

 În limba maghiară, îi corespunde articolului hotărât. 

  Apare între un substantiv și determinantul său adjectival: fetița cea drăguță (a szép kislány), băiatul cel drăguț  
(a szép fiú).

  Apare în formarea gradelor de comparație (marcă a gradului superlativ relativ): cea mai isteață fetiță (a legügye-
sebb kislány). 

  În ambele ipostaze, cel se acordă cu substantivul în gen, număr și caz: ideea fetiței celei inteligente; lucrarea 
băiatului celui inteligent.
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1 Completează oral spațiile libere cu articolele posesive (al, a, ai, ale) și demonstrative 
(cel – celui, cea – celei, cei – celor, cele – celor) potrivite.

Model: Cele cinci persoane din imagine sunt tatăl, mama și cei trei copii ai lor.
  fem. pl. =  fem.pl. masc. pl. = masc. pl.
                 

Costumul de baie al fetiței este roz, … băiatului este verde, … fetei mari este albastru 
cu dungi. Fata cea mare construiește un castel de nisip, fetița … mică se joacă cu … ei 
mamă, iar tatăl îl privește pe … său fiu. Citește și un ziar … timpurilor trecute. Pătura 
… albastră întinsă pe nisipul cald … țărmului este potrivită pentru a face plajă. … trei 
copii se joacă în nisip, iar … doi părinți îi supraveghează. 

2 Citește cu atenție următorul text și rezolvă cerințele date.

Minunata Alice este prietena mea cea mai bună. Ea este un personaj extraordinar dintr-o carte și locuiește în Țara 
Minunilor. În această țară sunt regine de inimă roșie foarte crude, sunt iepuri grăbiți cu ceas de buzunar și sunt pisici 
cu surâs enigmatic. Alice este o fetiță cu imaginație bogată. Este fetița cea „minunată“ din literatură.

a Transcrie doar acele enunțuri în care substantivele îndeplinesc funcția sintactică de nume predicativ. Numește 
cazul acestor substantive. 

b Încercuiește adjectivele, precizând genul și numărul acestora.

c Subliniază substantivele care sunt precedate de prepoziții. Precizează dacă sunt articulate sau nearticulate și 
colorează articolele.

d Transcrie structurile de tipul substantivadjectiv. 

e Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele enunțuri:

1 Adjectivul „minunata“ are funcția sintactică de subiect, cazul N.
2 Adjectivul „minunata“ are funcția sintactică de atribut adjectival, cazul N.
3 Adjectivul „cea mai bună“ este la gradul pozitiv.
4 Adjectivul „cea mai bună“ este la gradul superlativ absolut.
5 Adjectivul „extraordinar“ este în cazul nominativ.
6 Cuvântul „Minunilor“ este adjectiv.
7 Adjectivele din secvența „regine de inimă roșie foarte crude“ sunt atribute adjectivale în cazul acuzativ.
8 Adjectivul „grăbiți“ provine din verb la participiu.
9 Adjectivele „enigmatic“ și „bogată“ sunt în cazul nominativ.

10 Adjectivele „enigmatic“ și „bogată“ sunt atribute adjectivale în cazul acuzativ.
11 Cuvântul „cea“ scris cu verde este marcă a gradului superlativ relativ.
12 Cuvântul „cea“ scris cu albastru este articol demonstrativ.

3 Completează enunțurile de mai jos cu substantive potrivite care denumesc obiecte de îmbrăcăminte. Precizează 
funcția sintactică și cazul acestora.

a … și … ne protejează corpul de frig.
b … au o talpă groasă și piele rezistentă.
c … acoperă piciorul în pantofi sau ghete.

Atenție! 
a  Deoarece numeralele nu se pot combina cu articolul hotărât, articolul demonstrativ îndeplinește rolul articolului 

hotărât. 

 Exemple: cele două fete (corect)
  douăle fete (greșit)

b Cel poate avea și valoare pronominală atunci când înlocuiește un substantiv ce poate fi identificat în context.

 Exemple: Pisica din vecini a fost căutată mai multe zile. Cea pierdută a fost găsită azi.
  Premiul întâi l-a primit cel mai bun din clasă. (cel mai bun elev din clasă)
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4 Se dă următorul tabel:

Adjectiv/
genul și numărul

Enunț cu verbul „a fi“ la modul indicativ prezent 
+ adjectivul cu funcția de nume predicativ

Enunț cu verbul „a fi“ la modul condițional-optativ 
prezent + adjectivul cu funcția de nume predicativ

plăcută
(genul feminin, singular)

Pielea bebelușului este plăcută la atingere.
(genul feminin, singular) Melodia ar fi plăcută dacă ai da volumul mai jos.

iubitoare

sensibil

extravaganți

amabil

recunoscătoare

respectate

renumită

convingător

perseverente

serioși

haios

a Alcătuiește enunțuri respectând indicațiile din coloanele tabelului.

b Transformă enunțurile scrise de tine astfel încât adjectivele enumerate să îndeplinească funcția sintactică de atri-
but adjectival.

Cazul acuzativ
1 Rezolvă exercițiul completând spațiile libere:

a În enunțul „Extraterestrul le întinde copiilor un fel de bulgăre care seamănă cu o inimă și în care palpită o 
luminiță.“, substantivele la cazul nominativ sunt: … .

b Substantivul Extraterestrul este articulat cu … în cazul … și are funcția sintactică de … .
c Substantivul o luminiță este articulat cu … în cazul … și are funcția sintactică de … .
d Substantivul un bulgăre este articulat cu … în cazul … și are funcția sintactică de … .
e Substantivul o inimă este articulat cu … în cazul … și are funcția sintactică de … .

2 Privește cu atenție ilustrația alăturată și rezolvă cerințele:
a Completează enunțurile cu substantivele și prepozițiile potrivite. 

Exemple:
Cerul se vede de pe pământ.

Băiatul are un ceas de mână prețios.

Adolescenții sar ___ _____________ .
O minge ___ _____________ zboară ___ _____________ .
Fetele sunt îmbrăcate ___ _____________ .
Băieții poartă ___ _____________ .

b Precizează funcția sintactică a cuvintelor evidențiate în model, apoi funcția sintactică a substantivelor din enun-
țurile alcătuite de tine.

c Asociază adjective potrivite obiectelor denumite de substantive. Precizează funcția sintactică și cazul acestor 
adjective.
De exemplu:

Cerul senin se vede de pe pământul roditor.
subst. adj.  subst.  adj.
cazul N cazul N cazul A cazul A 
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Cazul acuzativ este forma pe care o ia substantivul pentru a exprima funcțiile sintactice de atribut substantival 
prepozițional sau de complement (direct, indirect, circumstanțial de loc, de timp sau de mod).
Exemple:

a Atribut substantival prepozițional: Partenerii de excursie sunt bine pregătiți. (care parteneri?)

b Complement direct: I-am chemat pe prieteni în excursie. (pe cine am chemat?)

c Complement indirect*: Vorbim numai despre excursie. (despre ce vorbim?)

d Complement circumstanțial de loc: Plecăm spre gară, ca să luăm trenul. (unde plecăm?)

e Complement circumstanțial de timp: Peste cinci minute pleacă trenul. (când pleacă?)

f Complement circumstanțial de mod: Ne suim cu atenție în tren. (cum ne suim?)

*  Vezi explicația dată anterior referitoare la complementul indirect, în recapitularea funcțiilor sintactice ale substantivului.

Atenție! Cazul acuzativ este impus de prepoziții precum: de, la, cu, din, sub, pe, peste, în, fără, spre, dinspre, despre, 
într, dintr, către, de la, de pe la, pe sub, de prin etc.

Prepoziția este partea de vorbire care face legătura la nivelul propoziției dintre atribut sau complement și partea 
de vorbire determinată.
Acuzativul este cerut de anumite verbe (a citi, a scrie, a vinde, a cumpăra, a vedea etc.) și interjecții (iată, uite, na) 
care se alătură unui complement direct.

Exemple: Copiii au mâncat prăjiturile. Uite prăjiturile!
 Elevii citesc cărțile recomandate de profesori.  Na o pară!
Pentru a distinge acuzativul de nominativ, care are aceeași formă, putem apela la testul înlocuirii substantivului cu 
un pronume de tipul mine, tine, o. Dacă substantivul se poate înlocui cu un astfel de pronume, atunci acesta este 
în cazul acuzativ. (Gramatica limbii române pentru gimnaziu) 

Exemple: Vorbește frumos despre mama. (acuzativ) – Vorbește frumos despre tine.
 Copilul a mâncat prăjitura. (acuzativ) – Copilul a mâncat-o.

Atenție! 
a Folosirea articolului hotărât este obligatorie atunci când formăm complemente directe.

De exemplu: Polițistul prinde  prepoziție hoțul. 
 subiect predicat  compl. direct
b Atunci când complementul direct exprimat printr-un substantiv este dublat de un pronume personal, nu articu-

lăm substantivul care are funcția de complement direct.

De exemplu: Polițistul îl   prinde pe hoț.   articol
 subiect compl. dir. exprimă   predicat compl. direct 
  prin pronume pers.      exprimat prin substantiv

1 Alcătuiește enunțuri în care următoarele substantive să fie în cazul acuzativ, îndeplinind funcția sintactică de com-
plement direct: om, zidar, doctor, verișoară, colegă, ziarist, prietenă, cunoștință.                

2 Observă tabelul de mai jos. Alcătuiește propoziții cu verbele date, conform precizărilor.

verbe care cer cazul 
acuzativ substantive care desemnează ființe substantive care desemnează obiecte, plante, 

animale, noțiuni

a ajuta Îl ajut pe colegul meu. Ajut câinele rănit.

a citi

a vedea

a aduce



82

U1 Spațiu și timp (I)

82

U3 Spațiu și timp (I)

3 Alcătuiește enunțuri în care următoarele verbe active și reflexive să determine substantive alese de tine. Precizează 
cazul și funcția sintactică pe care o vor avea substantivele, apoi încercuiește prepozițiile care le precedă.

verbe active Enunțul cu un substantiv verbe reflexive Enunțul cu un substantiv

a vedea L-am văzut pe Ion. a se vedea M-am văzut cu Ion.

a întâlni a se întâlni

a ajuta a se ajuta

a duce a se duce

a învecina a se învecina 

a certa a se certa 

a împăca a se împăca 

4 Completează următorul tabel alcătuind enunțuri cu substantive în cazul nominativ, respectiv cazul acuzativ. 
Menționează funcția sintactică a acestora. 
Reține! Verbele enumerate sunt obligatoriu verbe reflexive.

substantive în cazul nominativ verbe substantive în cazul acuzativ

se bazează pe  

se bizuie pe

sa burzuluit la

se va crampona de

se dedă la

sa eschivat de la

se lăfăie în

se teme de

5 Rezolvă cerințele:
a Formulează enunțuri, după modelul dat, în care substantivele din lista de mai jos să îndeplinească funcția sintac-

tică de atribut substantival prepozițional. 

clădire lemn

buline  cărămidă

carouri  blană

gheață lână

hârtie plastic

b Precizează cazul substantivelor din enunțurile tale.

6 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) ur mă-
toarele afirmații:

a Substantivele cu funcția sintactică de 
atribut substantival prepozițional sunt 
articulate cu articol hotărât sau cu arti-
col nehotărât.

b Substantivele cu funcția sintactică de 
atribut substantival prepozițional sunt 
nearticulate.

c Substantivele cu funcția sintactică de 
atribut substantival prepozițional sunt 
articulate cu articol hotărât sau cu arti-
col nehotărât când sunt urmate de un 
adjectiv.

Exemple:
 atr. substantival prepozițional

Ora de engleză este preferata mea.

  atr. substantival prepozițional

Evenimentele de săptămâna trecută mă pun pe gânduri.
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7 Citește cu atenție textul dat și rezolvă cerințele.

„Bulgări de timp, bulgări de iubire,
În galaxiile noastre îndepărtate
Fiecare minut conține tandrețe
Și șaizeci de ore extra-pătrate.

Bulgări de dragoste, bulgări de povești,
Cadourile extraterestre sunt mai subtile.
Pe planeta Arret fiecare oră paternă
Conține douăzeci și patru de zile.

Bulgări de vise, bulgări de tandrețe,
Daruri extraterestre pentru fiecare,
Există lumi ascunse unde o zi maternă
Cântărește cât șapte săptămâni milionare.“

   Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama

a Transcrie substantivele și precizează cazul și funcția sintactică a acestora.
b Încercuiește articolele.
c Transcrie din textul suport  toate adjectivele, precizând genul și numărul acestora. 

1 Privește imaginea dată și, pe baza acesteia, completează enunțurile cu 
substantive  care exprimă cauza acțiunii.

a Fata saltă în sus … . 
b Ea a fost felicitată pentru … . 
c Din cauza … sunt valuri.

2 Subliniază substantivele și încercuiește prepozițiile/locuțiunile pre-
poziționale din enunțurile de mai jos. Identifică regentul substantivelor.

a Băiatul dansează de bucurie. c De dragul câștigului a renunțat la prietenie.
b Din cauza frigului s-a blocat ușa. d Pentru acest motiv l-a depunctat la test.

1 Alcătuiește cinci enunțuri după modelul dat.
De exemplu: 

Stări sufletești Prepoziții Enunțuri în care se găsește un complement  
circumstanțial de cauză.

entuziasm de
Complement circumstanțial de cauză

De entuziasm a uitat să învețe.

2 Precizează funcția sintactică a substantivelor precedate de prepoziția de:
a Am împrumutat un volum de versuri.
b Tremur de frig.
c De mincinoasă nimeni n-o credea.
d Eram convins de adevărul celor spuse de profesoară.
e A plâns de fericire.

Substantivele care indică motivul (cauza) unei acțiuni sau al  unui proces  au funcția sintactică de complement circum-
stanțial de cauză.
De exemplu: De frică nu vorbește despre ce s-a întâmplat în parc.

Prepozițiile și locuțiunile prepoziționale cu care se asociază nominalul pentru a exprima împreună circumstanțialul 
de cauză pot fi: de, din, pentru, din cauză de, din pricină de, de dragul.
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Subliniază substantivele din următoarele enunțuri și încercuiește prepozițiile. 
a M-am pregătit de concurs și sper să reușesc.
b Colegul meu a plecat după minge.
c A plecat la magazin după portocale.
d L-am găsit pregătindu-se pentru competiție.
e Totul a decurs normal spre mulțumirea noastră. 

1 Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor din 
rubrica Descoperă.

2 Alcătuiește cinci enunțuri după modelul dat:
De exemplu: 

Scopul Prepoziții
Enunțuri în care se găsește  un complement 
circumstanțial de scop.

carieră pentru
Complement circumstanțial de scop

Pentru carieră a învățat toată viața.

3 Selectează, din enunțurile de mai jos, complementele circumstanțiale de scop :
a Pentru premiu, Mihai a depus mari eforturi.
b Se duce la pescuit.
c Avea nevoie de un cuptor foarte încins pentru gătirea bucatelor.
d Merge după lapte.
e Ne pregătim pentru petrecere. 

4 Precizează cazul complementelor circumstanțiale de scop identificate în exercițiul anterior și indică termenul regent 
al fiecăruia.

5 Scrie un text, de 70 – 80 de cuvinte, pe o temă la alegere, în care să folosești trei complemente circumstanțiale de 
cauză și trei complemente circumstanțiale de scop.

Substantivele care exprimă scopul unei acțiuni sau al unui proces au funcția sintactică de complement circum-
stanțial de scop.

De exemplu: Ana a plecat la cumpărături.
Prepozițiile și locuțiunile prepoziționale cu care se asociază substantivul pentru a exprima împreună circumstanția-
lul de scop pot fi: pentru, spre, întru, după, la, în, în vederea, în scopul.
Atenție!

Cauza acțiunii
Circumstanțialul de cauză prezintă momentul  
dinaintea acțiunii propriu-zise.

Scopul acțiunii
Circumstanțialul de scop prezintă momentul de 
după acțiunea propriu-zisă.

Bunicul stă acasă din cauza ploii. Bunicul stă acasă  pentru odihnă.

TRECUT

complement 
circumstanțial de cauză

VIITOR

complement 
circumstanțial de scop

Acțiune
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Cazul genitiv este forma pe care o ia substantivul pentru a exprima, de regulă, funcția sintactică de atribut 
substantival, indicând posesorul și, uneori, obiectul posedat, prin articolele genitivale a, al, ai, ale.

Exemple: Veselia excursioniștilor este mare. O roată a bicicletei s-a spart. (a cui veselie? a cui roată?)

Genitivul se subordonează unui regent substantival sau unui substitut al acestuia.

Atenție! Cazul genitiv poate fi cerut de anumite prepoziții sau locuțiuni prepoziționale, precum: contra, împotriva, 
asupra, deasupra, înaintea, înapoia, dedesubtul, îndărătul, în fața, în susul, în josul, dea lungul, dea latul etc. 
În aceste situații, substantivul poate avea și alte funcții sintactice.

De exemplu: Ei sunt contra risipei. 
 nume predicativ

Cazul genitiv
Citește textul de mai jos și rezolvă cerințele:

„Ajunse la o cotitură. Cunoștea curba foarte bine, dar în beznă părea 
diferită. Dacă ar fi luat-o la stânga, ar fi ajuns pe drumul mare, care era 
mai luminat, mai lat și mai circulat. Dar și mai primejdios. Risca să o vadă 
cineva. La acea oră din zori, ar fi putut fi și alți pescari care se grăbeau să 
ajungă la barcă și să înceapă o nouă zi pe mare. Chiar și atunci când băr-
cile erau în port fără pește, pregătite să iasă în larg la pescuit, se simțea 
mirosul uleios și sărat de pește, care persista veșnic în aerul locului.

Nu mai avea mult de mers și începuse să se lumineze. Alerga aproape la fel de repede cum alergase la școală, 
la întrecerea de vineri. [...] Annemarie  se opri brusc și rămase nemișcată. În față se vedea o cotitură. Știa că, dacă 
va trece de ea, va vedea marea. Ar lăsa pădurea în spate, iar în față ar avea portul, docul și nenumăratele bărci ale 
pescarilor. În curând, locul ar deveni zgomotos – motoarele bărcilor, strigătele pescarilor, vaietele pescărușilor.

Dar ea auzise altceva [...]“
Lois Lowry, Numără stelele

a Transcrie substantivele aflate în cazul genitiv.
b Completează enunțurile cu informații din textul citat:

• Annemarie se îndreptă spre marginea … . • La orele … în port. • Pescarii se ocupă de pregătirea … pentru o nouă zi.

c Încercuiește articolele pe care le au substantivele introduse de tine în enunțurile de la punctul anterior.
d Marchează printr-o săgeată termenii regenți ai acestor substantive.
e Precizează funcția sintactică a substantivelor introduse în enunțurile de la punctul b.
f Grupează pe două coloane adjectivele evidențiate în textul-suport, completând tabelul conform modelului:

adjective propriu-zise genul și numărul adjective provenite din verbe la participiu genul și numărul

de ex.: luminat m., sg.

1 Privește cu atenție imaginile și con-
stru iește propoziții cu substanti ve în 
ge nitiv. Prezintă așezarea în spațiu a 
elementelor din imagini, uti lizând pre-
pozițiile și locuțiunile pre pozițio nale 
care cer cazul genitiv (dedesubtul, asu
pra, deasupra, în dreapta, dea lungul, 
în stânga, înaintea, în spatele, în mijlo-
cul, împrejurul).
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2 În propozițiile de la exercițiul anterior, introdu adjective potrivite înaintea substantivelor care au funcția sintactică 
de atribute substantivale genitivale.
De exemplu: Mingea  băiatului  care joacă fotbal este rotundă. Mingea albă a băiatului este rotundă.
 atribut substantival genitival                  adjectiv

3 Alege forma corectă a substantivelor din următoarele enunțuri:

a În calendar, zilele săptămânei/săptămânii sunt marcate cu albastru.
b Sursa luminii/luminei este Soarele.
c Și-a vândut casa din Aleea Taberii/Aleea Taberei.
d Mi se pare importantă părerea mamei/mamii.

Articolul genitival
Articolul genitival este o marcă a cazului genitiv, care apare în următoarele condiții:

a� când substantivul în genitiv nu se află imediat la dreapta unui substantiv articulat hotărât;
De exemplu: 
• corect: o foaie a Anei, o foaie albă a Anei, foaia albă a Anei  •�incorect: *foaia a Anei 

b când genitivul se află înaintea substantivului;
De exemplu: Al Anei talent este un talent înnăscut.

c când substantivul în genitiv are funcția sintactică de nume predicativ.
De exemplu: Meritul este al elevului. Cartea este a elevei.

1 Alege forma corectă a articolului genitival din următoarele enunțuri: 

a În primele cinci zile a săptămânii/ale săptămânii, trebuie să merg la școală.
b Un drum al orașului/a orașului este închis din cauza reparațiilor.
c Un efect a luminii/al luminii este căldura.
d Sfaturile importante a mamei/ale mamei trebuie ascultate.
e Niște copaci a pădurii/ai pădurii au fost tăiați de curând.

2 Ordonează următoarele cuvinte astfel încât să formulezi enunțuri corecte în fiecare coloană:

a dispărut
carte
a
copilului
o

pix
fetei
al 
s-a pierdut
un

elevilor
niște
echipamente
ale
s-au deteriorat
sportive

crengi
niște
copacilor
ale
s-au rupt

Cazul dativ 
Citește textul de mai jos și rezolvă cerințele:

„Pentru o clipă, nu mai zise nimeni nimic. Annemarie îl văzu pe tatăl ei 
ducându-se țintă către mica bibliotecă, de unde scoase o carte. Apoi văzu că 
ținea în mână albumul de fotografii al familiei. Răsfoi în grabă. Găsi în el ceea 
ce căuta și scoase de-acolo trei fotografii de la trei pagini diferite.

I le întinse ofițerului.
– Le puteți vedea aici pe toate fetele mele, fiecare cu numele scris pe fo-

tografie, zise Papa. Annemarie își dădu imediat seama ce poze alesese. În 
album erau numeroase instantanee – imagini destul de neclare de la eveni-
mente școlare și de la zile de naștere. Dar mai erau acolo și portretele fetelor de când erau foarte mici. Cu scrisul 
ei de licat, mama trecuse numele fiecărei fete sub fiecare fotografie. […]
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Annemarie își imagina fotografia din mâna ofițerului: bebelușul, cu ochi mari, sprijinit de o pernă, ținând 
într-o mână o suzetă argintie, cu picioarele goale care apăreau sub marginea brodată a rochiei. Părul bogat și 
ondulat. Brunet.“ adaptare după Lois Lowry, Numără stelele

a Precizează funcția sintactică și cazul substantivelor subliniate în textul suport.
b Transcrie ultimul alineat și subliniază adjectivele, precizând cazul și funcția sintactică a acestora.
c Grupează adjectivele din textul suport în următorul tabel:

adjective cu o formă adjective cu două forme adjective cu trei forme adjective cu patru forme

d Precizează asemănările și diferențele dintre substantivul scris cu roșu și substantivul scris cu verde.

substantivul articolul pe care 
l-a primit

termenul regent/partea  
de vorbire prin care se exprimă

funcția sintactică  
a substantivului cazul

ofițerului

ofițerului

Cazul dativ este forma pe care o ia substantivul pentru a răspunde la întrebarea „cui?“. De regulă, substantivul are 
în acest caz funcția sintactică de complement indirect.
De exemplu: Copiilor le place mersul cu bicicleta. (cui le place?)
Dativul poate avea ca regent:

a un verb (I-am dat copilului cadouri.)
b un adjectiv (Am cumpărat un dicționar util elevilor.) 
c o interjecție (Bravo fetelor câștigătoare!) 
d un substantiv provenit din verb (acordare de premii elevilor) 
e un substantiv care desemnează o demnitate în trecut (domn Țării Românești) 
f un substantiv care desemnează un grad de rudenie (frate mamei)

Atenție! Cazul dativ poate fi impus substantivului de prepoziții precum: grație, datorită, mulțumită, potrivit, con-
form, contrar, aidoma, asemenea. În aceste situații, substantivul poate avea și alte funcții sintactice. Cf. GALR sunt 
prepoziții numai primele trei, celelalte fiind considerate adverbe.
Exemple: 

A câștigat grație planului.    Reușita grație intervenției a fost sărbătorită.
           complement circumstanțial de mod                                 atribut substantival prepozițional

1 Completează spațiile libere cu formele de dativ ale substantivelor indicate în paranteză.
a S-au distribuit … (instituție, articulat cu articol hotărât) bani din fonduri europene.
b Îi oferă … (verișoară, articulat cu articol nehotărât) sprijin sufletesc.
c Îi spune … (prieten, articulat cu articol nehotărât) ce locuri a vizitat.
d Îi povestește … (bunică, articulat cu articol hotărât) despre vacanța petrecută la mare.
e I-a transmis … (Robinson Crusoe) un mesaj.

2 Alcătuiește câte un enunț cu următoarele substantive proprii în cazul dativ: Andrei, Enikő, Maria, Brașov, Marea 
Neagră, România.

3 Consultă micul dicționar al prepozițiilor, apoi alcătuiește enunțuri în care primele trei substantive proprii din 
exercițiul anterior să fie în cazul dativ. Precizează funcția sintactică a acestor substantive.

Micul dicționar al prepozițiilor care cer dativul
conform szerint

contrar ellenére

datorită miatt, köszönhetően

grație, mulțumită köszönhetően, révén

potrivit szerint
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4 Subliniază prepozițiile care cer cazul dativ, apoi precizează funcția sintactică a substantivelor din următoarele 
enunțuri: 
a Conform legislației în vigoare, plătește amendă conducătorul auto care nu oprește la trecerea pentru  pietoni.
b Contrar vârstei, se ține bine.
c Ea a renunțat la argumentele contra planului.
d Datorită mamei am reușit la examen.
e Potrivit prognozei meteo, va ploua în nordul țării.

5 Se dau enunțurile de mai jos. Subliniază cu albastru substantivele în cazul dativ și cu roșu substantivele în cazul 
genitiv.
a Explicația profesoarei i-a lămurit pe elevi.
b Vizitatorii s-au oprit în fața cetății medievale.
c Bravo concurenților pentru reușită! I-a ajutat și vremea care a fost conform știrilor meteo.

Cazul vocativ
Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele:

„– Cine se aseamănă se adună! Să nu-mi zici mie Țelept dacă nu-i așa. Despre asta-i vorba, dragul moșului. Poți 
să fii, de pildă, cel mai arțăgos din pâlc, că n-ai cum să nu faci pereche perfectă cu vreo rozătoare care se aciuează 
în preajmă. Sau, altfel, mai clar, dacă ești o ciupercă, normal că-l suporți pe viermele care nu-ți dă pace.

– Cum așa?! Nu înțeleg prea bine, nene, știi doar că am mintea necoaptă. Îmi mai zici, te rog, o dată? O ciupercă 
știu cum e, pe unele le-am mai folosit și eu drept podoabe... Cât despre vierme, am o problemă. Nu mi se pare 
deloc că se aseamănă. Și-apoi de ce să se adune? N-ar fi mai normal să se urască?

– Uf! Greu mai ești de cap. Păi ciuperca fără vierme e...
– Sănătoasă!
– Nu, măi băiete, e singură. Și-atunci n-are de ales, ori stă cu parazitul, ori e liberă ca pasărea cerului. Sau... 

altfel... lasă-mă, măi nepoate, că mi s-au încurcat ițele în cap. Dacă nu se adună, nu se mai aseamănă. Ți-e clar? 
Și-atunci ce casă bună să mai facă împreună? Mai mult, unde să plece o ciupercă? Are cumva picioare?“

Ioana Nicolaie, Vertijia

a Explică utilizarea virgulei în enunțul: „Despre asta-i vorba, dragul moșului.“ Transcrie din text acele enunțuri în 
care observi substantive ce exprimă o adresare directă.

b Subliniază terminațiile substantivelor identificate la punctul anterior. 

Cazul vocativ este forma pe care o ia substantivul pentru a exprima adresarea directă către o persoană, ființă sau 
obiect personificat. Substantivul în cazul vocativ nu are, de obicei, funcție sintactică, pentru că nu stabilește relații 
sintactice cu alte elemente ale enunțului. Forma substantivului este identică cu cea a cazului nominativ, diferența 
fiind dată de intonație.
De exemplu: Anikó a pornit cu bicicleta. – caz nominativ
 − Anikó, fii atentă la traseu! – caz vocativ
Uneori, substantivul în cazul vocativ are forme specifice: fato, Mario, Nelule, Ioane, Popescule etc.

Desinențele de vocativ sunt:

Număr Gen Desinența de vocativ Exemple

singular masculin și neutru -e 
-(u)le

prietene!, suflete! 
fiule!, unchiule!

feminin -o fato!

plural toate genurile -lor fiilor!, fetelor!

Vocativul se izolează de restul enunțului prin virgulă/virgule:

Exemple: Copii, unde ați fost ieri?
 Unde ați fost ieri, copii?
 Unde ați fost, copii, ieri?
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Citește cu atenție textul și rezolvă apoi cerințele:
„Drumuri, văd drumuri în vânt, 
drumuri sonore, nocturne, metalice –
drumuri fluide, gonind, înălțându-se,
încrucișându-se-n câmp, alergându-se unul pe altul
veșnic în vânt gâturi lungi de cocor cenușiu
și de palid flamingo — rețele, rețele se-ntind,
cresc despletite-n amurguri ca umbra stejarilor
cu o mie de ramuri. 
 Le-am urmat totdeauna cu patimă oarbă 
de vechi pelerin exaltat de miraje –
le-am urmat fără a sta să citesc 
indicatoarele galbene, 
adesea fără să știu unde duc –
drumuri bune și rele, drumuri aievea 
sau cele ce-au fost și-au pierit când furtunile 
și-au schimbat albia, sau altele care vor fi; [...]“

A.E. Baconsky, Drumuri în vânt

1 Precizează cazul pentru fiecare substantiv din următoarele versuri: „…rețele se-ntind/cresc despletite-n amurguri 
ca umbra stejarilor/cu o mie de ramuri“.   (6 puncte)  

1 Alcătuiește enunțuri în care substantivele enumerate să fie în cazul vocativ: băiat, floare, frați, Ancuța, Gicu.

2 Modifică topica cuvintelor din enunțurile de la exercițiul anterior în așa fel încât vocativul să fie la începutul, în inte-
riorul, apoi la sfârșitul enunțului. Utilizează corespunzător virgulele!

3 Transcrie, în caiet, textul următor, completându-l cu semnele de punctuație necesare. Subliniază substantivele în 
cazul vocativ.
a Moșul se uită pe fereastră și țipă speriat
b Băiete ce-ai făcut Unde sunt oile băiatul moșului
c Moșule n-am făcut nimic De zece minute caut ajutoare
d Bisisico condu turma în locuri mai sigure Brrr Hai miorițo du-te du-te fii curajoasă

4 Scrie un dialog de 10 replici, pe o temă la alegere, în care să utilizezi corect cel puțin trei substantive în cazul vocativ.
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2 Menționează funcția sintactică a substantivelor subliniate în secvența de la punctul 1.  (10 puncte) 

3 Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în următoarele enunțuri: 

a Boxerul a fost lovit chiar în față.  

b  În fața școlii avem trecere de pietoni. 

c Mulțumită mamei am fost pregătită pentru concurs.

d Fetița a fost mulțumită de rezultatul ei.   (8 puncte) 

4 Alcătuiește:
a un enunț în care un adjectiv din textul dat să fie în cazul genitiv; (4 puncte)           
b două enunțuri în care substantivul drum să aibă, pe rând, funcțiile sintactice de complement circumstanțial de 

cauză și de scop. (8 puncte)    

5 Ilustrează două trăsături ale textului, având în vedere rima și măsura. (4 puncte)

6 Notează, din textul dat, o repetiție și o comparație. (4 puncte)

7 Comentează rolul expresiv al timpului viitor în ultimul vers. (8 puncte) 

8 Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, sentimentele transmise în textul dat. (8 puncte) 

9 Scrie un text de 50 – 80 de cuvinte,  în care să descrii asfințitul.  (10 puncte)
Vei avea în vedere:
– valorificarea textului dat;
– folosirea a cinci adjective cu valoare de epitet;
– prezentarea a două detalii semnificative;
– păstrarea descrierii ca singur mod de expunere.  (30 de puncte)

Notă! Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte (așezare în pagină, lizibilitate – 2 puncte, ortografie – 3 puncte, 
punctuație – 3 puncte, registrul de comunicare, claritatea, coerența – 2 puncte)
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Alegoria reprezintă, în artele plastice, imaginea sau suita de imagini care exprimă indirect, în general prin intermediul 
personificării, anumite stări sufletești, idei, acţiuni etc. Până în sec. al XIX-lea, procedeele alegoriei aveau în subtext o 
funcție moralizatoare.

În cadrul unui proiect de schimb cultural cu școli din alte țări, trebuie să organizați o expoziție care să cuprindă valori 
ale artelor plastice universale. 

Tema clasei voastre este Alegoria în opera marilor maeștri ai picturii.  

a Completați tabelul următor pentru a vă putea organiza informațiile necesare activității.
b  Documentați-vă și prezentați aspecte semnificative din activitatea celor trei pictori, ilustrând contribuția lor la 

evoluția  artelor plastice în spațiul național și internațional.

Imaginea

Analiză – repere

Alegoria
Personaje Obiecte și asezarea  

în spațiu
Relația dintre  

elementele imaginii

Albrecht Dürer, Melancolia

-�  subiectul central 
este o figură 
feminină cu aripi 
enigmatice

-� …

-� balanța
-� scara
-� clepsidra
-� …

-� �figura feminină 
privește în gol

-� are o atitudine…

-� �personificare a me lan-
coliei

-� …

Jan Vermeer:
Alegoria picturii

 -�…   -�…  -�…  -�…

Marc Chagall:
Plimbarea

 -�…  -�…  -�…  -�…

Elemente de interculturalitate



Textul argumentativ: structură, conectori 
Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre timpul din spaţiu lume noi de 
Dumitru Cornel Vîlcu

U4 Spațiu și timp (II)

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare Comunicare orală
•  Tipare de structurare a ideilor: monologul argumentativ (argumentarea unui 

punct de vedere şi negocierea unor puncte de vedere în cadrul unor dezbateri 
cu doi sau mai mulţi participanţi)

•   Tipare de structurare a ideilor – prezentarea opțiunilor și a preferințelor 
RECAPITULARE 
Redactare
•  Concizia și varietatea stilistică

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Nivelul sintactico-morfologic 
Aplicativ
•  Enunțul: propoziția și fraza

– Tipare frastice: propoziții relative și conjuncționale
 •  Textul

–  Coeziunea sintactică (conectorii pragmatici), coerenţa semantică  
(concordanţa timpurilor), scopul comunicativ 

Aplicativ
Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare (conjuncția)
• Locuțiuni conjuncționale 

Lectură



Spațiu și timp (II)



94

Spațiu și timp (II)U4

În mitologia greacă, apar două personificări ale timpului:

a Zeul primordial Chronos, care avea corp de șarpe și trei capete: unul de om, unul de taur și unul de leu.

b Titanul Cronos, de care se leagă sentimentul duratei. El devorează pe măsură ce dă naștere, distrugându-și pro-
priile creații.

Cum explici aceste reprezentări ale timpului? Propune o altă variantă.

Dumitru Cornel Vîlcu (25 martie 1970) este lector doctor în cadrul Colectivului de 
lingvistică generală şi semiotică al Facultății de Litere la Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca. Este colaborator la blogul ActiveWatch şi la România Curată. De 
asemenea, are colaborări cu texte la reviste culturale și publicații ştiintifice de di-
cate limbii şi literaturii române sau lingvisticii generale, precum: Echinox (Cluj), 
Steaua (Cluj), Vatra (Târgu-Mureş), Timpul (Iaşi), Dacoromania, Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, Limba Română (Chişinău, Republica Moldova), Perspective (revistă de 
didactică a limbii și literaturii române). 

Opera: Orizontul problematic al integralismului (Integralism și fenomenologie), 
2010;  Carte de frică/Orsay, 2016; Oameni și cepe, 2019. 

Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre timpul din spaţiu lume noi este un text 
inedit, scris special pentru acest manual. 

Dumitru Cornel Vîlcu (n. 1970) 

Arhiva personală 
a autorului

Dragilor,
de fiecare dată când mă gândesc la (sau cineva discută, în preajma mea, 
despre) spaţiu şi timp, îmi vin în minte trei momente din, pentru mine 
personal, cel mai mare-şi-bun roman dintre cele pe care le-am citit în aceşti 
50 de ani de viaţă. E vorba despre Muntele vrăjit al lui Thomas Mann*, iar 
primul moment e chiar cel introductiv, în care naratorul spune că, de fapt, 
întreaga carte tocmai cu această problemă a temporalităţii se ocupă:

M[omentul] 1: 
„Oare timpul însuşi poate fi povestit, ca atare, în sine şi pentru sine? Nu, 

iar o asemenea încercare ar fi, într-adevăr, nebunească. Un om cu mintea 
sănătoasă nu va lua niciodată drept o povestire ceva în care se spune: «Tim-
pul trece, timpul se scurge, timpul se revarsă...» şi aşa mai departe. Ar fi 
aproape ca şi cum te-ar apuca sminteala să ţii o oră întreagă una şi aceeaşi 
notă muzicală, sau acelaşi acord – şi ai avea pretenţia că faci muzică /...//. 
De fapt, n-am formulat întrebarea dacă e posibil să povesteşti timpul decât 
pentru a avea prilejul să mărturisim că tocmai acesta este scopul ce ni 
l-am propus de-a lungul povestirii de faţă.“ Vă citez, în continuare, cel de-al 
doilea moment, în care protagonistul romanului meditează „asupra“ tim-
pului în vreme ce-şi priveşte propriul ceasornic de buzunar, foarte preţios 
pentru el – fiindcă e un dar primit de la bunicul său:

M 2:
„Hans Castorp îşi aţintea ochii pe el ca măcar un singur minut să-l o preas-

că sau măcar să-l întârzie, de parcă ar fi vrut să prindă timpul de coadă. 
Micul ac, însă, îşi urma cu paşi săltaţi cărarea, fără să-i pese de cifrele la care ajungea, pe care le atingea în treacăt 
şi sărea peste ele lăsându-le în urmă, tot mai în urmă, luând goana mereu de la capăt şi mereu ajungând să o 
pornească din nou. Îi erau complet indiferente scopurile, segmentele, jaloanele. Ar fi trebuit să se oprească, o clipă 

* Thomas Mann – romancier și eseist german
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măcar, la 60, sau cel puţin să facă un semn oarecare că în acest loc 
s-a încheiat ceva. Dar după modul cum se străduia să treacă peste şi 
dincolo, exact la fel ca şi peste cea mai mică linie necifrată, îţi dădeai 
seama că pentru el toate cifrele şi subdiviziunile din drum nu aveau 
alt rol decât să fie doborâte şi depăşite şi că rostul lui era numai să 
gonească, să gonească mereu... şi atunci, Hans Castorp îşi vâra ceasul 
în buzunarul de la vestă şi lăsa timpul în voia lui.“

Şi, într-adevăr, vă întreb, nu cunoaştem cu toţii această stranie 
caracteristică a timpului personal, a timpului sufletesc, de a cuprinde 
momente importante, dar şi momente insignifiante, perioade în care 
se scurge foarte greu (imaginaţi-vă că staţi în scaunul dentistului, care 
vă frezează un dinte: două minute vă vor părea o veşnicie) şi altele 
când el, dimpotrivă, „galopează“ (o vacanţă reuşită şi plină... cât de 
repede trece)? Şi-atunci care e timpul adevărat, cel măsurat cu sufletul, înăuntru, sau cel arătat de acele ceasului, 
în mişcarea lor complet omogenă prin spaţiu?

Ultimul moment din roman pe care vreau să-l citez e cel în care acelaşi protagonist, aflat în vizită la un sana-
toriu montan unde se găseşte vărul său, Joachim, bolnav de tuberculoză, îşi ia temperatura şi trebuie să aştepte 
şapte minute. „Scena“ e importantă şi tensionată, pentru că febra poate indica faptul că suferă de aceeaşi boală – 
una care, în perioada la care se referă cartea, era o maladie incurabilă. E vorba, aşadar, de un interval temporal 
la capătul căruia acest om va afla ce-l așteaptă.

M 3: 
„Scoase din cutiuţă obiectul fragil, îl cercetă, apoi începu să se plimbe neliniştit prin cameră, ţinându-l în mână. 

Inima îi bătea repede şi puternic./.../ «Nicio secundă mai mult, niciuna mai puţin», gândi el, «în mine se poate avea 
încredere.»/.../ Şi începu să se plimbe prin cameră, ţinând strâns termometrul în gură.// Timpul se târa, timpul părea 
nesfârşit. Trecuseră de-abia două minute şi jumătate când, temându-se că a depăşit clipa prescrisă, privi acele 
ceasornicului. Începu să facă o puzderie de gesturi banale, mişca lucrurile din locul lor punându-le înapoi, apoi ieşi 
pe balcon/.../ se pierdu în reverii şi lăsă gândurile să-i zboare, ultimul minut ce mai rămăsese se strecură cu pas de 
pisică şi trecu neobservat, iar un nou gest grăbit al braţului îi descoperi fuga discretă şi-l făcu să constate că o treime 
din minutul al optulea devenise de domeniul trecutului şi prin urmare întârziase/.../ aşadar, scoase termometrul 
şi se uită la el cu mintea rătăcită. „Unii dintre voi, prieteni, ştiţi cât arăta termometrul şi cum continuă povestea lui 
Hans Castorp; alţii, poate, nu – dar pentru ceea ce discutăm noi, acum, aici, nu are absolut nicio importanţă.

Importantă rămâne doar întrebarea: unde e timpul? În lume, măsurat de instrumente mecanice care nu-i 
cunosc nici lungimea, nici intensitatea, încărcătura de emoţii sau sensuri, sau în capul/mintea/sufletul fiecăruia 
dintre noi, modulat şi de unele, emoţiile, şi de celelalte (semnificaţiile pe care i le găsim, sau nu, fiecărei clipe şi 
fiecărui interval)? 

Iar dacă, în fine, vom cădea de acord că timpul e şi-ntr-o parte, şi-n cealaltă, cum explicăm diferenţele, ne-
potrivirile, pe alocuri chiar contradicţiile dintre cele două ordini?

Cu drag, cu respect, cu înfrigurată aşteptare a unui eventual răspuns,
C. Dumitru Cornel Vîlcu, Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre timpul din spaţiu lume noi

1 Cu ajutorul articolelor de dicționar de mai jos, precizează sensul contextual al următoarelor cuvinte:

a omogen – omogén, -ă, omogeni, -e, adj. 1. Care are o alcătuire sau o structură unitară, care prezintă omogeni-
tate; nediferențiat. 2. (Mat.; despre funcții cu mai multe variabile) A cărei valoare rămâne proporțională pentru 
variabile proporționale. – Din fr. homogène, germ. homogen;

b insignifiante – insignifiánt ~tă (~ți, ~te) 1. Care nu este semnificativ; lipsit de însemnătate; nesemnificativ.  
2. Care nu prezintă niciun interes; lipsit de originalitate. Tip ~. [Sil. -sig-ni-fi-ant]/<fr. insignifiant;

c necifrată – cifrat, ~ă [Pl: ~ați, ~e /E: cifra] – Scris în cifru (despre texte);  Evaluat (în cifre) (Despre un text) 
Scris în cifru: încifrat.  (Înv.) Numerotat. CÍFRU, cifruri, s. n. 1. Sistem de semne convenționale cu care se 
transmit comunicări secrete. 2. Combinație de litere sau de cifre cu ajutorul căreia se pot deschide unele 
broaște sau lacăte cu închizătoare secretă. – Din fr. chiffre;
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A argumenta înseamnă a urmări să determini un public sau un cititor să 
realizeze o anumită acțiune (adoptarea sau renunțarea la un comporta-
ment), să-și formeze sau să-și schimbe o opinie.

Argumentarea presupune:

d incurabilă – incurábil, -ă, incurabili, -e, adj. (Despre boli) Care nu 
poate fi vindecat, fără leac; (despre ființe) care suferă de o boală nevin-
decabilă, p. ext. de un defect moral ce nu (mai) poate fi vindecat. – Din 
fr. incurable;

e puzderie – puzdérie, puzderii, s. f. 1. Resturi lemnoase care cad din 
tulpina cânepii sau a inului la melițare și la scărmănare. ◊ Expr. 
A (se) face puzderie = a (se) sfărâma, a (se) face praf; a (se) distruge. 
2. Mulțime de fulgi, de stropi de ploaie, de gunoaie mărunte etc. 
(răscolite de vânt). 3. (Cu determinări la pl. introduse prin prep. „de“) 
Mulțime, număr mare. [Var.: (reg.) pozdérie s. f.] – Din sl. pozderije;

f reverii – reverie sf [At: ROM. LIT. 18/13/Pl: ~ii/E: fr rêverie] 1. Starea 
sufletească a celui furat de imaginație, de amintiri, de visuri, de gân-
duri: visare. 2. (Muz) Piesă vocală sau instrumentală de mici proporții 
cu caracter oniric.

2 Scrisoarea este un tip de text aparte  care are următoarele elemente com-
ponente:  
a  precizarea locului și a datei de expediere;  
b formula de adresare către destinatar; 
c conținutul propriu-zis; 
d formula de încheiere;  
e semnătura expeditorului; 
f în unele cazuri, încheierea cu un post scriptum (P. S.). 

 Identifică elementele specifice scrisorii în textul lui Dumitru Cornel Vîlcu. 

3 Transcrie formula de adresare și formula de încheiere din textul dat, explicând rolul semnelor de punctuație.

4 Cine este destinatarul acestei scrisori? 

5 Explică frecvența enunțurilor interogative din text.

6 Exprimă-ți părerea despre utilizarea ghilimelelor în anumite secvențe ale textului.

7 Ce ți se pare neobișnuit în scrierea titlului: Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre timpul din spaţiu lume 
noi? De ce crezi că autorul a optat pentru această variantă grafică? Formulează răspunsurile în scris.

influențarea  
destinatarului prin:
– informații
–  parcursul  

interpretativ 

un plan 
– o succesiune  
de alegeri 

o strategie argumentativă:
– scopul argumentării
–   reguli (de evaluare a 

situa țiilor realizate și de 
determinare a mutărilor 
următoare)

destinatarul  
actului  

argumentării
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Structura textului argumentativ este următoarea:
1 ipoteza/teza este ideea de bază susținută de autor și răspunde la întrebarea „ce vrea să susțină autorul?“. Ea 

este enunțată foarte clar de către autor, de regulă, la începutul textului. 

2  argumentele însoțite de explicații și ilustrate cu exemple. Pentru a-și susține ipoteza/teza, autorul face apel la 
argumente pro sau contra tezei argumentate. Argumentele sunt solide, formulate clar și ordonate logic. În comu-
nicarea scrisă, fiecărui argument îi corespunde un paragraf distinct. Argumentele pot fi însoțite de contraargu-
mente, care nuanțează discursul.

3 concluzia reprezintă reluarea:
a nuanțată a ipotezei/tezei; 
b rezumativă a argumentelor. 

Legătura dintre ideile textului argumentativ se realizează cu ajutorul unor termeni numiți conectori. (vezi prezentarea 
lor în secțiunea Elemente de construcție a comunicării din această unitate de învățare).

Domenii în care utilizăm textul argumentativ:
• argumentarea cotidiană;
• argumentarea juridică;
• argumentarea specifică diverselor ramuri și nivele de abstractizare ale științei;
• argumentarea publicitară.

Scopul argumentării este convingerea interlocutorului, și nu dovedirea caracterului adevărat sau fals al unei 
propoziții. Dovedirea caracterului adevărat sau fals al tezei/ipotezei îi este necesară celui care argumentează nu ca 
scop, ci ca mijloc în vederea atingerii scopului. 

1 Notează ideile principale din textul suport, completând tabelul dat:

Ideile principale ale  fragmentelor  
citate din  opera literară Muntele vrăjit  
de Thomas Mann 

Ideile principale din scrisoarea  
către prieteni 

… …

… …

2 Realizează schema argumentativă a textului, punând în ordine următoarele elemente:
a dezvoltarea problemei perceperii subiective a timpului;
b premisa/ipoteza prezentată sub formă de întrebare: Poate fi povestit timpul?; 
c dezvoltarea ideii dilatării timpului, susținând faptul că perceperea timpului e mai importantă decât cunoașterea 

destinului personajului;
d opinia inițială a celui care argumentează, reflectată de citat (afirmație – susținere);
e posibila concluzie (timpul e şi-ntr-o parte, şi-n cealaltă);

inițiatorul actului  
argumentativ
–  propune teza/ipoteza/ 

premisa argumentării
–  aduce probe în vederea 

susținerii ei

Cel care  
argumentează –  teza argumentării  

îi este indiferentă la 
început

–  poate respinge inițial 
teza

Cel pentru  
care se 

argumentează

Cel care  
argumentează Domeniu

Cel pentru care  
se argumentează
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f introducerea ideii de percepere subiectivă a timpului;
g ivirea unei alte premise (cum explicăm diferenţele, nepotrivirile, 

pe alocuri chiar contradicţiile dintre cele două ordini?) care lasă 
textul deschis;

h susținerea,  printr-un citat, a ideii că timpul se târăște;
i enunțarea întrebării importante: unde e timpul? (problemati-

zarea);
j citatul care susține ideea de percepere subiectivă a timpului.

3 Precizează cuvintele de legătură (conectori) dintre părțile textu-
lui.

4 Identifică o idee esențială susținută de autor și coreleaz-o cu 
tema textului.

5 Transcrie un argument formulat de autor. 

6 Consideri că textul dat și-a atins scopul? A reușit să te convingă? 
Motivează-ți răspunsul. De ce crezi că autorul utilizează în scri-
soarea sa citatele din opera lui Thomas Mann? Selectează din 
text o secvență adecvată pentru a-ți justifica răspunsul.

7 Comentează următoarea secvență referitoare la timp: Micul ac, 
însă, îşi urma cu paşi săltaţi cărarea, fără să-i pese de cifrele 
la care ajungea, pe care le atingea în treacăt şi sărea peste ele 
lăsându-le în urmă, tot mai în urmă, luând goana mereu de la 
capăt şi mereu ajungând să o pornească din nou. Îi erau com-
plet indiferente scopurile, segmentele, jaloanele. Ar fi trebuit să se 
oprească, o clipă măcar, la 60, sau cel puţin să facă un semn oare-
care că în acest loc s-a încheiat ceva.

8 Ceasornicul are o utilitate practică? Motivează-ți opțiunea valorifi-
când una dintre afirmațiile următoare:

a Pentru a stabili o întâlnire cu colegii în parc, țin cont de starea 
mea sufletească și le spun că ne întâlnim atunci când sunt încân-
tat, important fiind timpul interior.

b Pentru a stabili o întâlnire cu colegii în parc, țin cont de timpul obiectiv și le spun că ne întâlnim la ora 17. 

9 Selectează, din Momentul 3,  două secvențe ilustrative pentru modul în care personajul Hans Castorp percepe inten-
sitatea timpului.

10 Rescrie titlul textului, ținând cont de „jocul“ variantelor avute în vedere de 
autor. Ce observi?

11 Se poate povesti curgerea timpului? În formularea răspunsului, poți valorifica 
atât textul dat, cât și următoarele afirmații:

a povestind despre oameni ajungi să povestești despre timp;
b nu contează povestea (acțiunea, destinul personajelor), ci timpul;
c povestea este un pretext pentru a avea în vedere/a înțelege timpul.

12 Pentru tine există un singur timp? De ce crezi că autorul vorbește despre 
două timpuri (obiectiv și subiectiv)? Motivează-ți răspunsul.
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Printre tehnicile de căutare şi de organizare a argu-
mentelor se numără şi cele care vizează șirul de între-
bări cine?, ce?, unde?, când?, cum?, de ce?.

Sfaturi pentru reușita unui monolog argumentativ:  
 

Situaţia dialogală de tip dezbatere presupune existenţa contextului, a actorilor comunicării (interlocutori) şi a unui 
dezacord (privind problema vizată, pusă în discuție). Așadar, în această situație există un discurs şi un contradis-
curs, ambele orientate asupra aceleiaşi probleme.

Discursul/monologul argumentativ se bucură de apreciere dacă prezentarea este urmată de răspunsurile directe ale 
vorbitorului la întrebările publicului. Pentru eficiența derulării acestui moment, trebuie respectate o serie de reguli.

Comunicare orală/redactare

Negocierea unor puncte de vedere în cadrul unor 
dezbateri creează condiţiile pentru a-i cunoaște pe 
ceilalți. 

Consideri că cei care au opinii diferite de ale tale nu 
pot să-ţi fie niciodată prieteni? 

Motivează-ți, oral, răspunsul. 

evitarea arhaismelor și  
a neologismelor, alege-
rea cuvintelor din voca-
bularul uzual

imprimarea unui ritm 
adecvat

folosirea figurilor de stil, 
cu condiția ca ele să nu 
împiedice înțelegerea 
mesajului

cel care vorbește trebu-
ie să fie alert, dinamic, 
imprevizibil, energic, cu 
umor, cald

stabilirea  
momentului  
întrebărilor

răspunsul  
este adresat  

tuturor din public

fără 
divagații

adoptarea 
unei 

atitudini  
pozitive

se respectă  
principiile  

ascultării active

Răspunsul la  
întrebările publicului



100

U2 Spațiu și timp (II)

100

U4 Spațiu și timp (II)

o atitudine de respingere 
decisă a unei propoziții

atitudinea subiectului  
se află la egală  
distanță atât în legătură 
cu susținerea, cât și în  
legătură cu respingerea propoziției

o părere și o atitudine decise față 
de susținerea sau respingerea unei 
propoziții, dar cu o deschidere 
spre contraargumentele 
interlocutorului în legătură cu 
aceeași propoziție

asumarea cu o forță considerabilă 
de către un subiect oarecare a 
susținerii sau respingerii unei teze

1 Identifică, în schema următoare, modalitățile de formulare a opiniei/preferințelor:

2 Selectează, pentru fiecare modalitate de formulare a opiniei prezentată la exercițiul anterior, exemplul adecvat din seria: 

a Sunt convins că ploaia a influențat recolta bogată din acest an.
b Sunt convins că ploaia nu a influențat recolta bogată din acest an.
c Nu sunt convins că ploaia a influențat recolta bogată din acest an.
d Nu sunt convins că ploaia nu a influențat recolta bogată din acest an.

3 Formulați, în perechi, alte afirmații după modelul dat la exercițiul 2. 

4 Modalitățile de prezentare a preferințelor/opțiunilor/opiniei în public sunt redate în figura de mai jos. 

a Notați alte avantaje și dezavantaje ale celor trei modalități de prezentare a opiniei.
b Centralizați observațiile la nivelul clasei și, în urma negocierilor, realizați clasamentul primelor trei avantaje/dez-

avantaje pentru fiecare modalitate. 

Citirea:
– avantaj: prezentare coerentă
– dezavantaj: discurs nenatural

Prezentarea după note 
(prezentarea improvizată)

de evitat, dacă nu e răspunsul  
la o întrebare din public

Recitarea din memorie:
– avantaj: naturalețea

– dezavantaj: lipsa coerenței

Tipuri de  
prezentare a 
preferințelor, 

opțiunilor, opiniei  
în public

convingerea

părerea  
indecisă

considerația

contestarea
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5 Pregătește pentru ora viitoare un monolog argumentativ („monologul de trei minute“) pe o temă la alegere: Prieteni 
din lumea animalelor, Valorile mele, Lectură şi cunoaştere. Modul de prezentare se stabilește prin tragere la sorți. 
Pentru reușita susținerii în fața clasei poți utiliza următoarele materiale ajutătoare: planșe, prezentări multimedia, 
grafice, fotografii, filme.

6 Susține în fața colegilor monologul pregătit și apoi completează Grila de autoevaluare/interevaluare a expunerii orale.

NUME ŞI PRENUME ELEV:
CLASA:
Grilă de autoevaluare/interevaluare a expunerii orale

CONŢINUT    OBSERVAȚII

PROBLEMATICĂ CLARĂ

PLAN COERENT

ARGUMENTE ŞI EXEMPLE CONCLUDENTE

UTILIZAREA UNUI VOCABULAR/REGISTRU LINGVISTIC ADECVAT

PUNEREA ÎN VALOARE A DOCUMENTELOR

FORMĂ OBSERVAȚII

ATITUDINE CORPORALĂ

GESTIONAREA TIMPULUI

AUDIBILITATE/VOCE 

INDEPENDENŢA FAŢĂ DE DOCUMENTE 

NOTĂ ... 

Redactare
 Concizia și varietatea stilistică

Ai învățat în anul școlar anterior despre concizie și varietate stilistică.

Concizia reprezintă trăsătura stilistică ce constă în folosirea mijloacelor lingvistice strict necesare exprimării ideilor  
redactate. Ea asigură o organizare eficientă a informațiilor din mesajul textului. Repetițiile, divagațiile, ideile redun-
dante și frazele prea lungi împiedică redactarea unui text coerent, logic și lizibil.

Varietatea stilistică are rol în marcarea individualității autorului prin utilizarea adecvată și originală a limbii (de 
pildă, diverse structuri gramaticale, un lexic bogat, limbaj figurat, analogii adecvate tematicii etc.)

1 Recitește, de la domeniul Lectură, scrisoarea adresată elevilor de  
clasa a VIII-a (Mică scrisoare întrebare către prieteni, despre tim-
pul din spaţiu lume noi). 

Redactează apoi o scrisoare adresată lui Dumitru Cornel Vîlcu, în 
care să răspunzi la întrebarea din finalul textului, valorificând vari-
etatea stilistică.

2 Rezumă, într-un enunț, ideea centrală a scrisorii pe care ai scris-o.
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În funcție de mai multe criterii, se disting diferite tipuri de enunțuri.

După scopul comunicării se deosebesc:
1 Enunțuri asertive – acestea transmit informații; pot fi considerate adevărate sau false (se marchează prin punct, 

punct și virgulă).

De exemplu: Vom merge la film la sfârșitul săptămânii.

2 Enunțuri interogative – acestea cer informații, nu pot fi considerate adevărate sau false și au o intonație specifică 
(se marchează prin semnul întrebării). Sunt de trei tipuri, în funcție de tipul de răspuns așteptat:

a totale (privesc predicatul, cer răspuns prin da sau nu.)

De exemplu: Intri la film?/Da.

b parțiale (cer identificarea unui element al enunțului; pe prima poziție din enunț apare un cuvânt interogativ) 
De exemplu: Unde mergem duminică? La teatru.

c alternative (solicită o alegere între două sau mai multe variante; răspunsul presupune repetarea variantei alese) 

De exemplu: Scrii sau citești?/Scriu.

Citește următorul text argumentativ și apoi răspunde cerințelor, pe baza noțiunilor studiate la domeniul Lectură:

Dacă ar fi să îmi exprim un punct de vedere despre ce este mai 
atractiv, teatrul sau filmul, aș fi într-o mare dificultate. Iubesc teatrul 
și ador filmul. Care verb este mai tare? 

Teatrul e cea mai vie manifestare artistică, deoarece totul se pe-
trece sub ochii tăi, te aduce acolo, te mișcă în realitate. Asta dacă ai 
toate organele receptoare în alertă, dacă te implici, dacă vibrezi ală-
turi de actorii care dau viață personajelor purtătoare de mesaj. Ești 
acolo, te-ai îmbrăcat cu ceva frumos, dar nu țipător („ies în evidență 
altfel“), ai pus în poșetă șervețele („dacă trebuie?“), te-ai machiat cu 
grijă, ai citit poate o recenzie sau două, mergi acolo pregătit de ex-
traordinar... 

Filmul, azi, înseamnă o totală relaxare, pentru că proiecția poate fi într-o sală aproape goală sau în camera ta 
(filme pe net... câte vrei). De asemenea, nu trebuie să-ți pregătești afectul și intelectul de mari senzații (doar dacă 
filmul e horror... sper că nu sunteți copii!), ci să aștepți liniștit, cu punga de popcorn în mână să înceapă odată... de 
ce nu mai începe? Prea multă introducere! Filmul este adaptat oamenilor momentului, care cred că totul trebuie 
să se întâmple atunci când vor ei, fără așteptare, fără amânare. Iar filmul răspunde acestei dorințe a spectatorilor 
de azi.  Și ce efecte, ce personaje, ce costume, ce idei! Nu poți să crezi... ești în lumea wow!

Deci... o alegere foarte dificilă, dar dacă le alternez? Nu pot trăi fără vreuna dintre ele.

1 Identifică cele trei părți ale textului argumentativ.

2 Formulează un enunț în care să prezinți ipoteza textului. 

3 Alege două secvențe de text care constituie argumente.

4 Pentru fiecare argument în parte, identifică un exemplu sau o idee prin care se susține argumentul.

5 Care este concluzia textului? Tu ai formula o altă concluzie pe baza argumentelor aduse?

6 Transcrie conectorii specifici textului argumentativ utilizați în acest text.

7 Transcrie din textul de mai sus o propoziție, respectiv o frază alcătuită din trei propoziții.

8 Menționează o frază alcătuită doar din propoziții principale.

Elemente de construcție a comunicării
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3 Enunțuri imperative – acestea exprimă ordine, rugăminți, scuze, nu pot fi consi-
derate adevărate sau false și conțin un verb la imperativ  (sunt marcate prin sem-
nul exclamării).

De exemplu: Vino și tu la film!

4 Enunțuri exclamative – acestea exprimă o evaluare personală, afectivă, a unei 
stări de lucruri, nu  pot fi considerate adevărate sau false și au o intonație specifică 
(sunt marcate prin semnul exclamării).

De exemplu: Ce film interesant!

Enunțurile simple constituie propoziții, iar cele complexe, fraze.

O propoziție este o secvență lingvistică, organizată, în mod tipic, în jurul unui predicat.
După structură, propozițiile sunt:

1 simple (alcătuite din predicat sau predicat și subiect)

De exemplu: Vine (predicat verbal) ploaia (subiect simplu).

2 dezvoltate (alcătuite și din atribute sau complemente)

De exemplu: Spre seară (complement circumstanțial de timp) vine (predicat verbal) ploaia (subiect) abundentă 
(atribut adjectival).

O frază conține două sau mai multe propoziții legate între ele (coordonate sau subordonate), deci două predicate 
sau mai multe.

De exemplu: Asta dacă ai toate organele receptoare în alertă, dacă te implici, dacă vibrezi alături de actorii care dau 
viață personajelor purtătoare de mesaj. 

Fraza conține patru predicate, deci patru propoziții.

Este posibil ca un predicat prezent într-o propoziție anterioară să nu fie exprimat ulterior (să fie elidat). 
De exemplu: Eu prefer teatrul,1/iar ea – desigur, filmul.2/ 
 (linia de pauză ține locul predicatului elidat preferă).

După aspectul predicatului, propozițiile sunt: 

1 afirmative: Plec la spectacol.

2 negative (marcate prin adverbul de negație/marca de negație nu):  Nu plec la spectacol.

1 Numește tipul următoarelor propoziții, în funcție de alcătuire și de aspectul predicatului. Precizează și tipul de 
enunț, având în vedere scopul comunicării: 
a Pot pleca la film?
b Nu cred în interpretări amuzante.
c Ce accent interesant ai!
d S-a terminat piesa?
e Cine a fost eroul?
f Oferiți flori la final de spectacol!
g Preferați comedii sau drame?
h Cât talent dovedesc actorii!
i Înțeleg mesajul cu ușurință.

2 Citește următorul text și rezolvă apoi cerințele:

„— Poftim?! Ce?! Ce-s băr... găunii? rosti nedumerită Luvia. Nu 
văd nimic...

— Bărzăuni, nu bărgăuni, o întrerupse vocea. Normal că nu vezi. 
Până și gândurile mele suferă de prostie, ce să mă mai aștept de la 
viață? Lasă, nu contează. M-a ciupit ceva de ureche.

— Ce ureche? Nu pricep nimic. Nu e nimeni pe aici... Adică, mai 
clar, unde te afli? 63

toate astea, nu și-a dat seama că nu mai era singură și că o încon-
juraseră trei puieți de vârste diferite.

— Pare o omidă... Uite la ea cât e de caraghioasă! zise primul 
dintre ei, cel mai mititel, și o rostogoli ușor, așa cum faci cu un 
miriapod sau cu o râmă.

Dacă n-ar fi avut căluș, Luviei i s-ar fi umplut gura de mușchiul 
acela proaspăt, pe care-l simțea mustind de jur împrejur.

— Și ce cheală e! Cine-a mai pomenit puiet complet lipsit de 
frunze?! Biata de ea, abia dacă are patru brațe firave. Doar să vreau, 
că le rup cu degetul mic.

Vertijia.indd   63 02.10.2019   11:04:15
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— Cum unde? Pe banca de la ieșirea din școală. Toți s-au dus care încotro, unii prin oraș, alții pe la prieteni, 
un grup către cinema. Doar eu...

— Cred că e o neînțelegere! îl întrerupse Luvia care nu pricepea nimic. Nu văd nicio școală, doar niște copaci 
și o stâncă pe care încerc să mă cațăr.

— Bine că nu escaladezi vreo balenă. Că așa mi-au zis tot anul. Balena, balena rupe catena! Catena asta trebuie 
să fie ceva de la chimie. Uf! Noroc că a venit vacanța. Dar ce-o să fac singur cuc? Parcă văd că o să mor de plic-
tiseală. Toată ziua cu tableta, cu jocurile, cu telefonul ăsta care mi-e mai bun prieten ca oricine și cu teancul de 
cărți de pe noptieră.

— Oprește-te! Chiar mă auzi?
— Nu-s surd!
— Înseamnă că te afli undeva în apropiere. Dar unde?
— ...cel mai greu e să rămâi pe loc și ceilalți să nu se uite înapoi. De fapt, ție pot să-ți spun, mă simt mizerabil. 

Două săptămâni în care să nu vorbești cu nimeni mai sunt cum sunt. Dar două luni?! Că atâta ține vacanța...“
Ioana Nicolaie, Vertijia

a Transcrie pe două coloane propozițiile interogative și exclamative.
b Subliniază cu roșu propozițiile interogative parțiale.
c Numește părțile de propoziție din propoziția subliniată.
d Precizează numărul de propoziții din care este alcătuită următoarea secvență: Catena asta trebuie să fie ceva de 

la chimie.  
e Transcrie o propoziție care conține un predicat nominal și una care conține un predicat verbal.

3 Transformă enunțul „Veți asculta teatru radiofonic.“  astfel încât acesta să respecte cerințele date. Explică ce modi-
ficări ai realizat de fiecare dată.

a enunțiativ, negativ; d imperativ, afirmativ;
b interogativ, parțial; e interogativ, negativ;
c exclamativ; f imperativ, negativ.

1 Menționează predicatele din următoarele enunțuri și elementul de relație în frază. 

a Ana l-a cunoscut pe actorul care l-a interpretat pe Hamlet.
b Ea a aflat că rolul este extrem de dificil.

2 Delimitează propozițiile și identifică tipul lor.

Propozițiile se pot clasifica și după alte criterii.

1 După sensul lor, propozițiile sunt:

a Propoziții principale – care au înțeles de sine stă-
tător și pot funcționa independent. 

De exemplu: Ana l-a cunoscut pe actor./Ea a aflat.

b Propoziții secundare – care nu au înțeles de sine 
stătător și al căror sens depinde de altă propoziție.

De exemplu:  care l-a interpretat pe Hamlet; că rolul 
este extrem de dificil.

2 După rolul pe care îl au în construcția frazei, se deo-
sebesc:

a Propoziții regente – propoziții de care depind alte 
propoziții din frază. Acestea pot fi atât principale, 
cât și secundare.

b Propoziții subordonate – propoziții care depind de propozițiile regente din frază.



105

U1Elemente de construcție a comunicării

105

U4Elemente de construcție a comunicării

Conjuncțiile sunt cuvinte invariabile, cu sens abstract, care au 
rol de conectori gramaticali. Acestea marchează relațiile de co-
ordonare sau de subordonare, în propoziție și/sau frază.
După alcătuire, conjuncțiile sunt:

1 simple: și, iar, dar, nici, că, să, dacă, deci, căci etc.
Atenție! Unele conjuncții sunt formate prin conversiune din 
adverbe relative care și-au pierdut sensul inițial. 

De exemplu: Cum nu știa răspunsul, a lăsat capul în jos. 
  (În cazul de față, cum este echivalentul con-

juncției deoarece.)

2 compuse: fiindcă, deoarece, întrucât, ca să, ci și etc.

După rolul lor, conjuncțiile sunt:

1 coordonatoare (leagă părți de propoziție sau propoziții de același fel): 

a copulative: și, nici;
b disjunctive: sau, ori, fie (uneori apar în structuri corelative identice: ori…, ori…);
c adversative: dar, iar, însă, ba, ci (acestea sunt precedate obligatoriu de virgulă);
d concluzive: deci, așadar.

2 subordonatoare (leagă propozițiile subordonate de regentele lor): că, să, dacă, de (dacă, încât), căci, deoarece, 
încât, deși, fiindcă, întrucât. 

De exemplu: Gabi știa1/unde se va desfășura spectacolul de teatru 2/pe care îl aștepta de mult timp.3/

Propoziția 1 – principală – regentă pentru propoziția 2
Propoziția 2 – subordonată față de propoziția 1 (ce știa?) – regentă pentru propoziția 3
Propoziția 3 – subordonată față de propoziția 2 (care spectacol?)

Așa cum ai studiat anterior, în frază se stabilesc două tipuri de relații sintactice între propoziții:

1 Relația de coordonare – se stabilește între propoziții de același tip (principale sau subordonate de același fel).  

De exemplu: Ana citește piesa,1/iar Andras ascultă replicile.2/
 Am ajuns,1/am intrat repede,2/am luat loc în sală.3/ 

Relația de coordonare se realizează prin: joncțiune (conjuncții și locuțiuni conjuncționale coordonatoare) și juxta
punere (virgula).

2 Relația de subordonare – se stabilește între propoziții diferite (o principală și o subordonată sau două subordonate 
diferite, care au termen regent diferit) 

De exemplu: Ne bucurăm1/ că vom vedea o piesă remarcabilă.2/
 Ai carte,1/ ai parte.2/

Relația de subordonare se realizează prin joncțiune (conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare, pro-
nume și adverbe relative, pronume sau adverbe nehotărâte) și foarte rar prin juxtapunere (virgulă).

1 Delimitează propozițiile din următoarele fraze. Precizează dacă sunt principale sau secundare. Subliniază cu verde 
propoziția regentă.

a Nu poate să spună la ce piesă a hotărât să meargă.
b Alina nu înțelege jocul actorului dacă nu citește piesa.
c Niciun spectator nu vine nepregătit când se lansează ceva extraordinar.
d Deși a recitit scenariul, tot nu a găsit răspunsul la întrebarea care îl frământa.
e Deoarece a întârziat, nu a mai fost primit în sala de spectacol și s-a întristat.
f Are interesul să participe, deci va pleca la timp de acasă.
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2 Stabilește tipul de relații sintactice prezente în fiecare dintre următoarele fraze.

a Colegii se ajută mereu și își înțeleg nevoile.
b Andrei a aflat că în clasă se va muta o elevă nouă.
c Dacă citești și faci exerciții, vei lua note bune, iar părinții vor fi mulțumiți.
d Copiii vor să se joace și să practice diferite sporturi, însă părinții știu că tre-

buie să acorde timp și activităților școlare.
e Dacă vrei rezultate, e bine să studiezi în fiecare zi.

3 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmații. Scrie varianta 
corectă în cazul celor false:

• În fraza „Te pregătești ca să știi și ca să iei note mari.“, există două propoziții 
subordonate aflate în relație de coordonare. 

• În fraza „El a rezolvat corect, deci va primi notă mare.“, există două propoziții 
subordonate.

• În fraza „Ana a pornit spre școală, s-a întâlnit cu mama de la care a primit un 
corn.“, există două propoziții principale aflate în relație de coordonare prin juxtapunere.

• În fraza „Ne întâlnim la școală când vine dimineața și apare soarele.“, există două propoziții aflate în relație de 
subordonare.

• În fraza „Unde nu te gândești și unde nu te aștepți, îl găsești pe Florin.“, propoziția regentă este „îl găsești pe Florin“.

4 Construiește fraze de câte două propoziții, în care subordonatele să fie introduse prin următorii conectori:

a  cum b  de ce c  căci d  unde 

e  cărui f  fiindcă g  încât h  oriunde 

Citește textul de mai jos și apoi rezolvă cerințele:

Oriunde privești, vezi copii care se dau cu săniile. Ei alunecă în viteză, pe unde nu te aștepți. Când ajung în impas, 
pun frână cu picioarele. Cum au dorit, așa au intrat în curba periculoasă. Unii au reușit să intre în gard. Dorin este 
cel care a câștigat cursa. A fost atent la pătura de zăpadă, ca să nu alunece prea repede la vale. E fericit că a reușit.

1 Transcrie frazele în caiet și subliniază cu verde propozițiile care exprimă locul, cu roșu pe cele care exprimă timpul 
și cu albastru pe cele care exprimă modul.

2 Precizează propozițiile care determină un substantiv.
3 Încercuiește cuvintele care introduc propozițiile indicate la exercițiul 1. Ce părți de vorbire sunt acestea?
4 Ce părți de vorbire sunt elementele de relație subliniate în text?

Relația de subordonare se stabilește între două unități sintactice, dintre care una este dependentă de cealaltă. 
Acest tip de relație se exprimă prin mărci ale subordonării:

a la nivel interpropozițional: conjuncția subordonatoare, pronumele, adjectivul și adverbul relativ;
b la nivel intrapropozițional: prepoziția, cazul și acordul.

A.  Relația de subordonare marcată prin relative: pronumele, adjectivul și adverbul relativ introduc propozițiile 
relative.

 Exemple:  Băiatul1/ pe care l-ai văzut2/ e prietenul meu1/. (relativă cu antecedent)
  Știu1/ce ai citit2/. (relativă fără antecedent, liberă)
  Ne gândeam1/cum vom proceda2/.
B. Relația de subordonare marcată prin conjuncții (conjuncții și locuțiuni conjuncționale).
 Exemple: A anunțat1/că va pleca mâine2/.
  Andrei era dornic1/să-i cunoască2/.
Locuțiunea conjuncțională este o grupare neanalizabilă, echivalentă cu o conjuncție. Ea poate fi:

a coordonatoare: precum și, așa că, ca și, prin urmare etc.
b subordonatoare: pentru că, până să, fără să, în vreme ce, din cauză că, cu toate că, chit că, în caz că etc.  

(Gramatica de bază a limbii române)
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1 Transcrie fiecare propoziție din următoarele fraze și 
precizează tipul acesteia, după rolul în frază:

a A aflat că, dacă nu trimite la timp formularul de 
înscriere, va fi exclus din competiție.

b Profesorul care l-a învățat să rezolve exercițiile a fost 
apreciat.

c. Testele pe care le are de pregătit când se întoarce din 
vacanță vor fi dificile.

d Oricând se va prezenta la concursul pe care îl organi-
zează colegii, va fi bine pregătit.

e Locul unde era necesar să se întâlnească se afla la 
marginea orașului.

2 Identifică propozițiile relative de la exercițiul anterior.

3 Joc. Scrieți pe diferite bilețele toate conjuncțiile și 
locuțiunile conjuncționale. Împăturiți-le și puneți-le 
într-un bol. Fiecare elev va extrage un bilețel și va alcă-
tui o frază în care va folosi conjuncția sau locuțiunea 
conjuncțio nală pe care a extras-o. Dacă a rezolvat 
corect sarcina, are dreptul să aleagă următorul con-
curent. 

4 Complicați jocul anterior, prin adăugarea pronumelor 
relative și nehotărâte, a adverbelor relative și nehotă-
râte. Stabiliți tipul de subordonare.

5 Formați grupe de lucru și alcătuiți un text din frazele 
realizate. Puteți adăuga mai multe fraze.

6 Completează următoarele enunțuri astfel încât să 
exprime ideea din paranteză:

a Dacă …, voi lua note mari. (condiție)
b A întârziat la prima oră, deoarece … . (cauză)
c Pomii au înflorit devreme, deși … . (concesie)
d E așa de cald, încât … . (consecință)
e Muncesc mult ca să … . (scop)
f Alerg zi de zi, ca să … . (scop)
h A fost ghețuș de dimineață pe șosele, căci … . (cauză)
i Merg la film, dacă … . (condiție)
j Ana e așa de speriată, că … . (consecință)
k Vocea ei este puternică, întrucât … . (cauză)

7 Identifică în următorul text conjuncțiile sau locuțiunile conjuncționale cu rol de conector în argumentare:

„Indiferent de ton (sceptic, îngrijorat, încrezător, optimist), întrebarea este a tuturor: mai are vreun rost să citim 
literatură?

Răspunsul meu la această întrebare este unul afirmativ, iar paginile care urmează își propun să aducă argu-
mente despre rolurile majore pe care literatura le poate juca în educație. […]

Literatura este realitate virtuală. 
Dintre străvechile și banalizatele invenții ale omului, niciuna nu seamănă mai bine cu computerul – această 

extraordinară și devenită indispensabilă mașină a ultimelor decenii – decât opera literară. Nu trebuie să ne 
lăsăm înșelați de diferențele superficiale și să adâncim opoziția dintre civilizația cărții și civilizația electro-
ni că, pentru că, în multe și foarte interesante forme, cea din urmă nu o înlocuiește, ci o preia pe cea dintâi, 
reciclând-o și revigorând-o. Este destul să reținem deocamdată faptul că rețelele electronice ușurează accesul 
la carte și că, pe un alt plan, nu suportul material determină structura specifică a operei literare: suportul elec-
tronic sau magnetic poate fi o gazdă la fel de bună […] pentru textul literar ca foaia de hârtie. În plus, rețeaua 
electronică permite întâlnirea cititorilor în funcție de afinități și preferințe, întărind, așadar, iar nu uzurpând 
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Recitește textul de la exercițiul 7 pentru a stabili coerența acestuia: 

a Autorul este …

b Textul se adresează …

c Tema acestuia este …

d Cuvintele-cheie folosite sunt …

e Cuvintele care asigură legătura între propoziții/fraze sau în interio-
rul frazelor se numesc …

f Care este scopul textului?

Textul este unitatea fundamentală a comunicării 
lingvistice. 

Cuvântul „text“ provine din cuvântul latinesc „tex-
tus“ care semnifică țesătură, alcătuire. Astfel, tex-
tul poate fi considerat un ansamblu de elemente 
legate între ele nu doar sintactic, ci și dintr-o per-
spectivă semantică și pragma tică. Elementele unui 
text trebuie să trimită unele la celelalte, astfel încât 
textul să aibă coerență și unitate. Factorii de coe
rență a textului sunt:

1 La nivel sintactic:
a referirea pronominală (când se face trimitere la 

ceea ce urmează sau ceea ce precede prin inter-
mediul pronumelui);

b folosirea conjuncțiilor sau adverbelor cu rol 
de legătură între fraze (conectorii).

2 La nivel semantic:
a temă (textul trebuie să aibă o singură temă principală, cu eventuale subteme);
b repetiția termenilor-cheie (sau a celor din câmpul semantic).

3 La nivel pragmatic (sau al intenției):
a respectarea pe parcursul întregului text a scopului urmărit (de a emoționa cititorul, de a convinge, de a informa etc.);
b respectarea tipului de text/a tiparului (narativ, demonstrativ, descriptiv etc.).

După modul de structurare și după conținut, distingem texte narative, texte descriptive, texte dialogate, texte ex-
plicative și texte argumentative.
În funcție de tipul de text, coerența se realizează și prin alternanța timpurilor verbale.
De exemplu: 

a textul descriptiv se bazează pe folosirea timpurilor prezent și/sau imperfect ale indicativului; 
b  textul narativ utilizează predominant timpurile prezent și/sau perfect compus/perfect simplu combinate cu 

mai-mult-ca-perfect; 
c textul explicativ utilizează timpul prezent, care generalizează acțiunea.

condiția cărții – site-urile de astăzi sunt, în fond, alte forme ale cluburilor de lectură. Departe de a fi adversarul 
de temut al literaturii, computerul este, înclin să cred, fratele ei mai nevârstnic, mai năbădăios, mai excentric, 
prin vinele căruia curge, în fond, același sânge: sângele virtual.“

Sanda Cordoș, Ce rost mai are să citim literatură?

8 Scrie enunțuri în care să folosești conectorii identificați în exercițiul anterior. Ce exprimă propozițiile alcătuite cu 
ajutorul lor? 



109

U1Elemente de construcție a comunicării

109

U4Elemente de construcție a comunicării

1 Se dau următoarele fragmente. Precizează elemen-
tele care asigură coerența textelor:

a „E cald. Grădina-n jurul meu 
Se-ntinde leneșă la soare. 
Frunzișul prăfuit și greu 
Își culcă umbra călătoare

Pe-al ierburilor câmp plăpând.
Râzând cu capul dat pe spate,
Un mac își scutură pe rând
Petalele însângerate“ 

 Otilia Cazimir, Vară

b „Tânărul sosi. Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari, negre; o frunte înaltă și senină; 
niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc 
melancolic. Avea aerul unui sfânt coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia 
se vedea scrisul unor chinuri viitoare.“ I.L. Caragiale, În Nirvana

c „[…] Despre un asemenea câine am să încerc să vă povestesc acum. Toți îi spuneau Ursu, fiindcă era un 
câinemărișor, lățos, ager la minte și neobosit[…] Vara, ca și iarna, dormea la ușa stăpânului, pe pământul gol, 
și nimeni nu l-ar fi putut mișca de acolo. Într-o seară însă, Ursu era tare neliniștit.“

Virgil Carianopol, Cutremurul

d „Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic si fricos. Cu ochii mari și umezi, se uita rugându-se la toți, 
gata să fugă. Dar cu vremea se îmblânzi. Înțelese că nimeni nu-i voia răul. Începea să vină singură la donița 
cu lapte. Ziua stătea ascunsă în tufișurile de zmeură din livadă. Seara răspundea la chemarea noastră, când 
îi întindeam câte o bucată de zahăr. […] E adevărat că uneori se oprea sub umbra nucilor din livadă, cu ure-
chile ciulite, și cu nările umflate în vânt. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci, ochii ei erau 
mai umezi și pășea mai încet, cu botul în pământ. […] Într-o seară, când cineva a uitat poarta deschisă, Năluca 
a fugit. A doua zi, culcușul era gol.“                                           Cezar Petrescu, Năluca

2 Reamintește-ți tema principalelor 
texte pe care le-ai studiat până acum 
în unitățile anterioare. 
Stabilește pentru fiecare un câmp 
le xico-semantic din cel puțin patru 
ter meni, care să susțină coerența 
acestora la nivel semantic.

3 Precizează scopul următoarelor texte, 
motivându-ți alegerea:

a „Vii să-mi bați iar la fereastră
Tânăr soare auriu,
Și zăpada de pe coastă
Fuge ca argintul viu. […]

Ca zăpada care piere
După veacul iernii greu,
Piei și tu de-acum durere,
Iarna sufletului meu.“

Șt. O. Iosif, Cântec de primăvară
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b „Vineri, vremea va fi închisă. Pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, 
predominant sub formă de ploaie, iar la munte va ninge. Vân-
tul va prezenta unele intensificări mai ales în cursul zilei, în regiu-
nile sud-estice, informează Mediafax. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între -1 si 9 grade, iar cele minime între -7 și 3 grade, ușor 
mai scăzute în depresiuni. În zonele joase, cu totul izolat, va fi ceață. 
La București, cerul va fi noros, dar șansele de ploaie vor fi reduse. 
Vântul va sufla în general moderat în cursul zilei, apoi va slăbi în 
intensitate. Tempe ratura maximă se va situa în jurul valorii de 6 
grade, iar cea minimă va fi de -1 ... 0 grade. Noaptea, vor fi condiții 
de ceață.“  Buletin meteo

c Paste carbonara 
  Ingrediente:

 – 200g smântână – ulei de măsline

 – 100g bacon  – sare

 – 3 ouă   – piper

  Mod de preparare:

1 Se fierb pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe pachet. Se limpezesc în jet de apă rece și se lasă 
la scurs.

2 Baconul se taie cubulețe și se prăjește în 3 linguri de ulei, până se rumenește.
3 Smântâna se amestecă cu gălbenușurile, sare și piper. Se toarnă amestecul peste bacon și se mai fierbe un 

minut.
4 Se pun pastele peste sos și se amestecă.
5 Se servesc fierbinți cu parmezan ras.

d 

4 Explică, în 80 – 100 de cuvinte, în ce constă coerența ultimului text (afiș) de la exercițiul anterior, având în vedere că 
îmbină mai multe mijloace de transmitere a informației (vizual, lingvistic).

Pășește în poveste!
Editura Fantesium organizează, în perioada 1 – 15 februarie 2020,  

un concurs inedit pentru copii:

Intră în competiția de scriere creativă sau  
cea de ilustrație și poți câștiga:

Premiul I:  
20 de volume la alegere  

publicate de editură

Premiul II:  
10 volume la alegere  
publicate de editură

Premiul III:  
5 volume la alegere 
publicate de editură

Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul pe site-ul editurii noastre: 
www.editurafantesium.ro

e
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1 Sunteți într-o tabără internațională de tineret și 
faceți parte din comitetul de organizare. 

a  Formați echipe de câte patru – cinci elevi și pro-
pu  neți activități de petrecere a timpului liber, 
în care să valorificați schimbul intercultural cu 
adolescenții de altă naționalitate. Puteți lua în 
considerare: 
• comportamente sociale
• obiceiuri și tradiții din țara natală
•  personalități și artiști din cultura maternă care 

au avut un mare impact internațional etc.

b  Redactați bi-/trilingv programul activităților de care răs pundeți. 

„O piatră aruncată într-un lac stârneşte cercuri con centrice care se lărgesc pe suprafaţa apei, legând în mişcarea 
lor, la distanţe diferite, cu efecte diverse, nufărul şi trestia, bărcuţa de hârtie şi barca pescarului. Obiecte ce stăteau 
acolo, fiecare închis în sine, în pacea ori în  somnul lui, sunt parcă rechemate la viaţă, obligate să reacţioneze, să intre 
în relaţie unele cu altele. Alte mişcări invizibile se propagă în adâncime, în toate direcţiile, în timp ce piatra se prăvă-
leşte răscolind alge, speriind peşti, pricinuind noi şi noi 
tulburări moleculare. Când atinge apoi fundul apei, răsco-
leşte mâlul, izbeşte obiectele ce zăceau uitate acolo, dintre 
care unele sunt scoase la iveală, altele acoperite pe rând 
cu nisip. Nenumărate evenimente (sau microevenimen-
te) se succed într-un timp foarte scurt. Desigur, chiar dacă 
ai avea timpul necesar şi dorinţa de a o face, tot nu le-ai 
putea înregistra pe toate, fără omisiuni.

Tot astfel, un cuvânt, aruncat în minte la întâmplare, 
produce valuri la suprafaţă şi în adâncime, provoacă o se-
rie infinită de reacţii în lanţ, antrenând în căderea lui su-
nete şi imagini, analogii şi amintiri, sensuri şi vise, într-o 
mişcare ce implică experienţa, memoria, fantezia şi care 
e complicată de faptul că mintea însăşi nu asistă pasivă la 
reprezentaţie, ci intervine continuu pentru a accepta şi a 
respinge, a uni şi a cenzura, a construi şi a distruge.

Iau drept exemplu cuvântul „piatră“. Căzând în min-
te, acesta atrage după sine, sau izbeşte, sau evită, în 
sfârşit se pune în contact în diferite feluri cu toate cuvintele care încep cu p, dar nu continuă cu ia, precum „păpă-
die“, „pace“; cu toate cuvintele care încep cu pia, ca „piază“, „piaţă“, „piaţal“, „piaţist“, „piaţetă“, cu toate cuvintele 
care rimează în -atră, ca „şatră“, „vatră“, „latră“, „natră“, „idolatră“; cu toate cuvintele care-i stau alături, în depo-
zitul lexical, ca semnificaţie: „bolovan“, „marmură“, „cărămidă“, „rocă“, „tuf“, „travertin“, „gresie“, „granit“ etc. [...]

Cuvântul, între timp, se precipită în alte direcţii, se afundă în lumea trecutului, scoate la iveală prezenţe din 
adâncuri. [...] un cuvânt, ales la întâmplare, poate funcţiona ca un cuvânt magic pentru a dezveli câmpurile me-
moriei care zăceau sub pulberea timpului.[...]

 „Tema fantastică“, în acest tip de cercetare care pleacă de la un singur cuvânt, apare când se creează apropieri 
stranii, când în complexele mişcări ale imaginilor şi-n interferenţele lor capricioase iese la lumină o înrudire 
neprevăzută între cuvinte care aparţin unor lanţuri diferite. „Cărămidă“ a adus cu sine: „piramidă“, „crisalidă“, 
„pălămidă“, „Atlantida“. [...]

Dar explorarea cuvântului „piatra“ nu e încheiată. Trebuie să-l respingem ca unitate care are un anumit înţeles 
şi sunet, să-l descompunem în literele lui, să descoperim cuvintele pe care le-am exclus succesiv, spre a ajunge 
la pronunţia lui.

Elemente de interculturalitate
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Scriu literele una sub alta:
— P
— I
— A
— T
— R
— A

Acum, alături de fiecare literă pot scrie primul cuvânt care-mi 
vine în minte, obţinând o nouă serie (de exemplu: „prăjitură – iar-
nă – apă – toartă – ramură – asta“). Sau pot – va fi mai distractiv – 
să scriu, alături de cele cinci litere, cinci cuvinte care să formeze o 
frază cu sens deplin, astfel:

P – Pe
I – iarbă
A – aleargă
T – trei
R – răţuşte
A – albe

N-aş şti ce să mă fac, în acest moment, cu trei răţuşte albe în iarbă, dacă nu le-aş folosi pentru a construi un 
„nonsens“ în rimă:

Trei răţuşte la plimbare
Măcăiau după mâncare etc.

Dar nu-i nevoie să te aştepţi de la prima încercare la un rezultat cât de cât interesant. Caut o altă serie, cu ace-
laşi sistem:

P – Patru
I – iatagane
A – arogante
T – tresaltă
R – ritmic
A – abracadabrante“  

      Gianni Rodari, Piatra în lac din Gramatica fanteziei

1 Lucrați pe grupe. 

Fiecare dintre echipele din 
tabără își va exprima punctul 
de vedere asupra timpului, pe 
baza comparării ideilor celor trei 
autori care aparțin unor spații 
culturale diferite: Dumitru Cor-
nel Vîlcu, Thomas Mann și Gianni 
Rodari. 

Puteți da exemplu de o persona-
litate maghiară care a  propus, 
de asemenea, o reflecție asupra 
timpului?

2 Recitiți textul lui Gianni Rodari și 
puneți în practică cele două vari-
ante ale jocului „Piatra în lac“ cu 
un cuvânt la alegere.
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Citește cu atenție următorul text, pentru a putea rezolva apoi cerințele:

„Trebuia neapărat să afle ce-i cu ea, de unde vine, ce rost are, spre ce se îndreaptă. După ce explorase fie-
care colțișor, după ce încercase să ciocănească în toate marginile ce o azvârleau imediat în punctul în care se 
trezise la început, după ce arhivase fiecare culoare, își dădu seama că șansele de-a scăpa îi scad tot mai tare. 
Degeaba ar fi putut spune și în somn cât alb se găsea în centru, cât verde se afla în mijlocul unei frunze sau cât 
de incandescent era un cerc fixat undeva în dreapta cerului, că nu-i folosea câtuși de puțin. Nu-i mai rămăsese 
nimic de făcut decât să scoată vârful stalagmitei din rucsac și să încerce să-l înfigă în suprafața în carouri sau, 
și mai bine, în cea bej de deasupra. Grasul reacționă imediat.

–  Au! Iar nu mă lași în pace? Ce-i arsura asta?
–  Sunt eu, mă știi, am mai vorbit... Acum ceva timp, nu-mi dau seama...
–  Cum să uit asta? sări imediat vocea. Chiar am fost puțin intrigat de dialogul pe care l-am avut atunci, în 

ultima zi de școală. Mă simțeam tare trist, pentru că nu aveam și nu am niciun prieten, bineînțeles, și, în plus, 
urma să fiu strivit sub un munte de plictiseală. M-am așezat pe banca aia ca să-mi pun în ordine gândurile. 
Și-ai apărut tu, fără nume, da, însă te auzeam prea clar ca să fii doar în capul meu. Te rog să-mi spui răspicat 
dacă ești un simplu... gând.

– Nici vorbă.
– Așa credeam și eu. Așteaptă o clipă să mă ciupesc de braț ca să văd dacă nu cumva visez.“

Ioana Nicolaie, Vertijia

1 Explică rolul semnului exclamării prezent în text. 3 puncte

2 Alcătuiește un enunț în care semnul exclamării să aibă un alt rol sintactic. 6 puncte

3 Construiește un enunț interogativ – negativ.  6 puncte

4 Transcrie din textul dat o propoziție enunțiativă (asertivă) și una interogativă. 6 puncte

5 Stabilește numărul de propoziții din ultimul enunț, precizând tipul lor. 

 9 puncte 

6 Transcrie, din primul paragraf, două propoziții subordonate, introduse prin elemente de relație diferite.
6 puncte                                                                      

7 Menționează care este enunțul interogativ – negativ din text.  6 puncte                                                                                                                       

8 Transformă următorul enunț într-unul negativ: M-am așezat pe banca aia ca să-mi pun în ordine gândurile. 
 6 puncte

9 Explică rolul în frază al elementelor de relație subliniate în text.  6 puncte

10 Explică rolul verbelor la timpul trecut identificate de tine în paragraful marcat. 6 puncte

11 Scrie un text, de 60 – 80 de cuvinte, care să ofere un posibil răspuns șirului de incertitudini  ale personajului:  
Trebuia neapărat să afle ce-i cu ea, de unde vine, ce rost are, spre ce se îndreaptă. 15 puncte

12 Menționează un aspect care te-a impresionat în textul Ioanei Nicolaie, motivându-ți alegerea.  15 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu.
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RECAPITULARE
Aplicativ
COMUNICAREA COTIDIANĂ: INTERVIUL 
Discursul dramatic și comunicarea cotidiană 
Profil. Poveste. Personaj de Marius Constantinescu
• 	Comunicarea cotidiană: interviul

U5 Simț civic, responsabilitate, etică

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare Redactare
• Etapele scrierii, cu accent pe: prezentarea textului în faţa unui public, 
   evaluarea feedbackului primit şi integrarea sugestiilor într-o nouă formă  
   a textului sau în textele viitoare 
RECAPITULARE
Comunicare orală
• 	Dialogul 
• 	Strategii de ascultare activă 
Redactare
• 		Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, 

grafice, fotografii

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

�
Exprimarea negației (pronumele negativ)
Alte forme de substituție a substantivului (pronumele nehotărât)
�Pronumele în propoziție: 
•
�subiect; nume predicativ cu verbul „a fi“; atribut pronominal;  

   complement direct/indirect; complement circumstanţial de loc/timp/mod
Cazurile 
Aplicativ: 
• complement circumstanţial de cauză
• �complement circumstanţial de scop 

Lectură
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Ești reporter la ziarul școlii și vei intervieva o personalitate culturală locală. În 
vederea bunei tale pregătiri, faci câteva exerciții de dicție. Alege unul dintre 
enunțurile de mai jos și rostește-l în fața colegilor de trei ori, accelerând ritmul 
vorbirii.

a Barză brează face zarvă pe-o varză.
b  Gândindu-mă că te gândeşti că mă gândesc la tine, gândeşte-te că mă gân-

desc că te gândeşti la mine. 
c  Luni la lumina lumânării luminată de lună prin luminator i-a luminat o lumi-

niţă în lumina ochilor.
d  Xenia xeroxase axa maximelor axiome. 

Viorica Cortez (n. 26 decembrie 1935, Iași) este o renumită mezzosoprană 
română. A studiat muzica la  Conservatorul „George Enescu“ din Iași și la 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ din Bucureşti. A debutat ca solistă la 
vârsta de 17 ani, în Corul „Gavriil Musicescu“ din Iaşi, interpretând Simfonia 
a noua de Beethoven. Este câștigătoarea unora dintre cele mai importante 
competiţii vocale din Europa: Toulouse (1964), s’Hertogenbosch (1965) şi 
a Concursului Internaţional „George Enescu“ din Bucureşti (1967). În 1971 
s-a stabilit în Franța, iar în timp și-a construit o carieră de succes, cântând 
pe scene mari precum Scala din Milano, Opera din Paris, Arena din Verona 
sau Lyric Opera din Chicago.

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie 1965, Adjud) este o soprană română, apreci-
ată de ziarul The Independent ca având una din cele mai rafinate voci din lume. Și-a 
început studiile muzicale la Şcoala de Muzică din Bucureşti şi a absolvit Universitatea 
Naţională de Muzică din Bucureşti. A debutat în 1992 la Opera Regală din Londra, în 
opera La Bohème, iar în 2001 și 2010 i s-a decernat titlul de „Artista Anului“ la Pre-
miile Classical Brit. Soprana a avut interpretări strălucite în La Rondine şi Pagliacci la 
Opera Regală, în Romeo și Julieta la Festivalul de la Salzburg și în La Traviata la Metro-
politan Opera din New York.

Răzvan Mazilu (n. 21 iunie 1974, București) este dansator și core-
graf român. A absolvit Liceul de Coregrafie din București în 1992, 
iar în 1996, Academia de Teatru și Film – secția coregrafie. Specta-
cole reușite pentru care a realizat regia și coregrafia sunt: Dama cu 
camelii (Teatrul Național București, 1995), Marlene (Teatrul Dilos, 
Atena, Grecia, 2005), Femei în pragul unei crize de nervi (Teatrul 
Național Târgu-Mureș, 2016). În calitate de actor-dansator, a fost 
protagonist în spectacolele Jocul de-a Shakespeare (one man show, 
Teatrul Național București și SMART, 1997), Portretul lui Dorian 
Gray (Teatrul Odeon, 2004),  Mon Cabaret Noir (Teatrelli, 2015).

Viorica Cortez (n. 1935) 

Angela Gheorghiu (n. 1965) 

Răzvan Mazilu (n. 1974) 
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Interviu cu Angela Gheorghiu

Marius Constantinescu: Cel mai greu lucru pentru un reporter este să facă abstracţie de toate 
interviurile cu cineva pe care le-a văzut sau le-a citit şi să-şi găsească propriul drum. Mă 
întreb dacă şi pentru un cântăreţ este la fel de greu să se distanţeze de toate experienţele 
altora, dinainte sau de lângă el?

Angela Gheorghiu: Mi-ai spus care este greutatea pentru tine sau pentru jurnalişti, în gene-
ral. Pentru oricare dintre noi, care avem de-a face cu atmosfera artistică, cu spectacolul în 
sine, întotdeauna este un început, o descoperire. Pentru mine, chiar şi momentul de acum 
este o premieră: te ştiu de când erai foarte mic, ştiu că faci emisiuni foarte bune şi toată 
lumea te-a lăudat atât de mult, încât mi-am spus că trebuie neapărat să ne întâlnim şi aşa. 
Fiecare dintre noi are emoţii, dar nu o să lăsăm niciunul dintre noi să se vadă acest lucru!

Marius Constantinescu: Apropo de emoţii, cineva foarte apropiat mie îmi spunea odată, 
pe vremea concertelor Vă place opera?, că nu aveaţi deloc emoţii. Ori sunteţi o foarte bună 
actriţă, ori nu ne dăm noi seama de ele?

Angela Gheorghiu: Le-am ascuns bine. Chiar voi face o mărturisire în premieră: pe vremea studenţiei mele, când 
participam la Vă place opera?, nu numai că aveam emoţii, ci un trac înfiorător! Colegii şi publicul nu ştiau, dar eu îmi 
căutam câte un colţişor, să fiu singură, deoarece aproape că mi 
se încleşta faţa. Aveam un fel de spasmofilie şi eram îngrozitor 
de emoţionată! Magia scenei şi a microfonului, precum şi ener-
gia publicului mă ajutau să scap de starea asta. Emoţiile mele se 
manifestă în fiecare an altfel. De cele mai multe ori, sunt fizice, 
vin din stomac, cresc, se augmentează, pentru că responsabili-
tatea este din ce în ce mai mare. Şi eu, şi oamenii vrem din ce în 
ce mai mult de la mine. Greutatea de pe umerii mei e  mare. [...]

Marius Constantinescu:  Cu ce se poate înlocui acel hău negru de 
la începutul spectacolului, care, la sfârşit, este o  arenă de apla-
uze, ovaţii, flori şi entuziasm? Există senzaţie comparabilă? 

Angela Gheorghiu:  Să-ţi spun cum e la mine! Eu văd foarte bine 
oamenii din sală. Chiar şi în timp ce cânt, am capacitatea să ştiu 
că acolo stai tu, sau că dincolo stă altcineva cunoscut. Ba mai mult, dacă simt pe cineva că nu mă mai urmăreşte cu 
aceeaşi atenţie, fac tot ce e posibil să readuc acea persoană la concentrarea dinainte. De când eram studentă îmi 
plăcea această relaţie directă cu câte o persoană din public. Îmi plăcea să ştie că eu pentru ea cânt.

Marius 
Constantinescu

Interviu cu Răzvan Mazilu

Marius Constantinescu:  Pornim de la un autoportret? Am găsit o idee foarte frumoasă – aceea potrivit căreia un 
artist rămâne artist inclusiv în momentul în care a închis uşa de la teatru şi a plecat. De ce spun că e o idee fru-
moasă? [...] Mă întreb, însă, dacă nu e un pic obositor pentru personaj.

Răzvan Mazilu: Este motivul pentru care artiştii trebuie să iasă, într-adevăr, prin uşa din spate, nu prin acelaşi loc 
cu spectatorii, pentru a prelungi iluzia teatrală, iluzia personajului, misterul. Chiar m-am întrebat dacă să facem 
acest interviu sau nu. De multe ori, sunt de părere că un artist trebuie să rămână numai în spaţiul scenic. Ştiu 
mulți actori care nu dau interviuri, personalităţi care le refuză nu pentru că n-ar avea ce să spună sau pentru că 
nu sunt buni vorbitori, ci pentru că vor ca spectatorii să rămână cu imaginea lor din acel spaţiu, din acea cutie 
magică – scena de teatru. Cine doreşte să mă cunoască mai bine trebuie să vină să-mi vadă spectacolele. Acolo 
trebuie să fii,  într-adevăr, sincer. Este una dintre condiţiile fără de care nu poţi să faci artă. [...]

Marius Constantinescu: Care este cel mai important lucru pentru cineva care îşi doreşte să transforme dansul în 
propriul său limbaj: talentul, simţul estetic, pregătirea fizică sau nonşalanţa de a-şi depăşi teama de ridicol? 

Răzvan Mazilu: Toate la un loc şi nu numai. E ca la farmacie, trebuie să pui câte un pic din toate pentru a evolua, 
pentru a avea longevitate artistică în această profesie în care corpul te lasă, la un moment dat, şi nu mai poţi să 
faci aceleaşi lucruri ca la 20 de ani, aceleaşi piruete sau să ridici piciorul la fel de sus. Contează şi bagajul cultural, 
în care eu cred foarte mult. La fiecare spectacol caut să mă informez, mă uit în albume de artă. În arta secolului 
XXI se întâmplă foarte multe şi iată un nou secret: ca artist, trebuie să fii mereu racordat la ceea ce se întâmplă 
pe plan mondial.
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Interviu cu Viorica Cortez

Marius Constantinescu: Vin cu plăcere la orice întâlnire cu Dv., 
pentru că sunteţi o purtătoare de poveşti cum puţini oameni reu-
şesc să adune într-o viaţă. Ieri, de exemplu, am purtat pe umăr o 
geantă plină cu fotografii de-ale Dv., care atârna destul de greu. 
Cum „atârnă“ o carieră, un renume, o poveste atât de generoasă?

Viorica Cortez: Dacă „tolba cu săgeţi“ era grea, cariera mea 
este... şi mai grea. Bogată. Această bogăţie se datorează atât 
pregătirii din tinereţe, cât şi muncii mele permanente.

Marius Constantinescu: Cum este să aveţi de-a face tot timpul cu 
oameni ca mine, de exemplu, care doresc să scormonească în colecţia cu poveşti pe care lumea le ştie mai puţin?

Viorica Cortez: Adevărul este că, în afară de cânt şi de pregătirea artistică, lumea nu ştie că noi avem această dato-
rie de a răspunde unor astfel de persoane. În ceea ce te priveşte, Marius, tu întotdeauna îmi pui întrebări inteli-
gente, la care trebuie să mă străduiesc să răspund inteligent! [...]

Marius Constantinescu:  Aţi cântat vreodată ceva ce nu v-a plăcut?

Viorica Cortez: Am refuzat multe lucruri. Dacă eu nu le înţelegeam, ce aş mai fi putut oferi publicului? Erau cre-
aţii pe care le refuzam elegant, spunând că sunt foarte ocupată şi că nu am timp. Nu ai voie să jigneşti pe nimeni 
pe lumea asta.

Marius Constantinescu: Există şi o dimensiune mondenă în viaţa unei dive, pe care nu mă pot abţine să n-o specu-
lez. Şi înainte, şi după Palatul Mazarin, aţi avut întâlniri parcă din altă lume: preşedinţi de stat, regi, actori impor-
tanţi, filosofi, muzicieni, scriitori, sculptori, oameni de modă. Aţi respectat „eticheta“ unei dive?

Viorica Cortez:  Dragă Marius, nu ştiu ce gândeşte lumea despre cuvântul „divă“. Eu am considerat că o adevărată 
divă trebuie să fie pe scenă. Când a închis uşa teatrului şi a plecat acasă, trebuie să redevină un om normal, nici-
decum să plece divă şi pe stradă.

Marius Constantinescu, Profil. Poveste. Personaj

1 Selectează din interviuri cuvintele/sintag-
mele care indică domeniul de activitate al 
fiecărui intervievat.

2 În opinia ta, cu ce obstacole se confruntă 
un reporter? Alcătuiește o listă pe care o 
vei discuta apoi cu colegul tău de bancă. 

3 Recitește următoarea replică a lui Marius 
Constantinescu: „Cel mai greu lucru pentru 
un reporter este să facă abstracţie de toate 
interviurile cu cineva pe care le-a văzut sau 
le-a citit şi să-şi găsească propriul drum. 
Mă întreb dacă şi pentru un cântăreţ este la 
fel de greu să se distanţeze de toate expe-
rienţele altora, dinainte sau de lângă el“.

a Confruntă răspunsul tău de la exercițiul 
anterior cu primul enunț.

b Identifică, în cel de-al doilea enunț, aspectul/elementul utilizat de  reporter pentru a stabili o legătură cu dome-
niul de activitate al intervievatului.

4 Care este scopul  dialogului dintre reporter și interlocutor?

5 Selectează, din fiecare secvență de interviu, câte o informație pe care o consideri utilă, sau interesantă, sau edu-
cativă. Motivează-ți, în scris, opțiunile.

6 Ilustrează, cu exemple din textele date, relația dintre reporter și fiecare intervievat.
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Etapele intervievării:

Etapa Trăsături și reguli

A   Alegerea temei 
şi a interlocutorului

a    alegerea temei potrivite pentru persoana care urmează să fie inter-
vievată

b   alegerea persoanei potrivite pentru tema aleasă 

B   Pregătirea interviului  
(subetape)

a    documentarea se referă la culegerea de informații în legătură 
cu intervievatul și cu tema abordată

b  planul de întrebări trebuie pregătit din timp și trebuie să fie flexibil

c    stabilirea întâlnirii e însoțită de recomandarea de a comunica 
intervie vatului motivul pentru care a fost ales, precum și informații  
concrete (tema, data, locul interviului)

C   Interviul propriu-zis (discuția 
dintre jurnalist şi intervievat)

a  jurnalistul trebuie să ştie să asculte

b   jurnalistul nu trebuie să fie indiferent sau să afişeze aere 
de superioritate

c    jurnalistul cere lămuriri în situația în care intervievatul încearcă 
să evite să răspundă la o întrebare

D   Editarea/transcrierea 
discuției

a  se păstrează din discuţie doar elementele importante

b  se scurtează enunțurile prea lungi

c  se corectează eventualele greşeli gramaticale

d  se aleg fotografii potrivite pentru a ilustra interviul

Interviul, ca gen jurnalistic, este o discuţie, un dialog între două sau 
mai multe persoane. Interviul reprezintă comunicarea dialogată care 
are loc în lumea reală (comunicare nonartistică) și are un scop clar 
stabilit, respectiv obținerea anumitor informații.
Interviul ca text scris este transcrierea acestei discuții. Textul final va 
fi verificat de către reporter, care va păstra numai informațiile impor-
tante și relevante pentru scopul interviului. Intervievatul are dreptul 
de a vedea materialul scris, înainte de publicare.

Atenție! Există o deosebire semnificativă între:

interviul ca 
metodă de 

documentare 
TIPURI

interviul  
ca gen  

jurnalistic
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Prin telefon

Avantaj: este cea mai rapidă metodă 

Dezavantaj: interlocutorul poate renunța la 
interviu în orice moment

Faţă în faţă:

Avantaj: reporterul poate interveni cu  
în trebări ajutătoare și poate solicita clarificări

Dezavantaj: nu se poate realiza întotdeauna 
repede

Prin e-mail

Avantaj:  se câştigă timp la transcriere

Dezavantaj: reporterul nu poate interveni  
cu întrebări ajutătoare 

Prin servicii de mesaje instante

Avantaj: se reduce timpul necesar transcrierii 
discuţiei

Dezavantaj: intervievatul are toate întrebările în 
faţă și poate să conducă interviul cum dorește

Modalităţi  
de intervievare

1 Ilustrează două trăsături ale interviului ca gen jurnalistic. Vei valorifica: 
a fragmentele date;
b informațiile din figura de mai jos. 

2 Formulează câte o  întrebare pe care ai adresa-o fiecărui intervievat.
3 Realizează profilul personalităților culturale intervievate de Marius Constantinescu, precizând câte două trăsături 

ale fiecăruia, așa cum se desprind din text.
4 Citește cu atenție schema următoare și selectează modalitatea de intervievare care ți se potrivește. Explică-le colegi-

lor motivul alegerii tale.

5 Comentează la alegere, în 60 – 80 de cuvinte, 
una dintre afir mațiile următoare:

a Emoţiile mele se manifestă în fiecare an 
altfel. De cele mai multe ori, sunt fizice, vin 
din stomac, cresc, se augmentează, pentru 
că responsabilitatea este din ce în ce mai 
mare. Şi eu, şi oamenii vrem din ce în ce 
mai mult de la mine. (Angela Gheorghiu)

b Cine doreşte să mă cunoască mai bine tre-
buie să vină să-mi vadă spectacolele. Acolo 
trebuie să fii, într-adevăr, sincer. Este una 
dintre condiţiile fără de care nu poţi să faci 
artă. (Răzvan Mazilu)

c Nu ai voie să jigneşti pe nimeni pe lumea 
asta. (Viorica Cortez)

a. convorbirea are loc între  
un jurnalist şi o persoană/
mai multe persoane care 
prezintă interes pentru 

public

d. în transcrierea intervi-
ului  

se acordă atenție păstrării  
mărcilor oralității  (de 

exemplu, anumite semne 
 de punctuație)

b. trebuie să existe un acord 
de publicare dat jurnalistului 
de către interlocutor/inter-

locutori

c. discuţia este înregistrată 
şi publicată sub forma între-

bare – răspuns
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Comunicare orală
Proiect! Participi alături de colegii tăi la o campanie de promovare a reutilizării/reciclării deșeurilor de toate tipurile, 
de la hârtie, plastic, metal până la electrocasnice, anvelope și altele.

Etape de lucru:

1 Discutați despre proiect în faza iniţială (materiale disponibile, timp de lucru, împărțirea sarcinilor, planificarea 
activităților). 

2 Derulați proiectul:
a realizați produse din materiale reciclate;
b popularizați proiectul la nivelul școlii și cooptați colegii de la alte clase;
c stabiliți colaborări cu alte școli;
d valorificați rezultatele la nivelul școlii și al comunității locale;

3 Discutaţi despre proiect în faza finală (materiale reușite, obstacole întâmpinate etc.).

Imaginile următoare redau mai multe exemple de bună practică pe care le puteți valorifica în conceperea proiec-
tului clasei.

Etapele scrierii în patru pași:
1 Redactează un text, de 150 – 200 de cuvinte, cu titlul: Rolul artistului în societate, 

valorificând informațiile de la domeniul Lectură.
a Ilustrează-ți ideile cu exemple din activitatea unei personalități artistice județene/

naționale/internaționale.
b Integrează materiale ajutătoare (fotografii, filme, prezentare multimedia etc.).

2 Prezintă în fața clasei rezultatul activității tale. Colegii vor urmări respectarea urmă-
toarelor criterii:
a adecvarea conținutului la temă;
b ilustrarea cu exemple relevante;
c integrarea armonioasă a materialelor ajutătoare;
d originalitatea.

3 În urma unor discuții formale, aplicând strategiile ascultării active pe care le-ai deprins în anii anteriori, ascultă și 
notează feedback-ul dat de colegi.

4 Integrând sugestiile primite, vei da o nouă formă textului, pentru o prezentare ulterioară. 

Comunicare orală/redactare
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Pronumele este partea de vorbire care ține locul unui sub-
stantiv sau care se referă la participanții dintr-un act de 
comunicare. Acesta este de mai multe tipuri, în funcție de 
ceea ce exprimă referitor la substantivul înlocuit. Pronumele 
se distribuie în două mari clase:

Pronume care disting persoana Pronume nepersonale

pronume personal
se referă la diferitele persoane 
care participă la comunicare;  
exemple: eu, la mine, lui

pronume demonstrativ
arată modul în care vorbitorul 
percepe obiectul determinat 
(apropiere – depărtare; identi-
tate – diferențiere); exemple: 
acesta, acela, același, celălalt

pronume reflexiv
exprimă relația de identitate 
dintre subiectul care face acțiu-
nea și obiectul asupra căruia se 
răsfrânge; exemple: pe sine, se, 
sieși

pronume interogativ
exprimă interogația, ținând 
locul unui cuvânt așteptat ca 
răspuns la întrebare; exemple: 
cine?, ce?

pronume de politețe
exprimă respectul față de o 
persoană; exemple: dumneata, 
dumnealui

pronume relativ
realizează legătura între o pro-
poziție relativă și un element 
din propoziția regentă; exem-
ple: care, ce, ceea ce

pronume posesiv
exprimă posesia, indicând si-
multan posesorul și obiectul 
posedat; exemple: al meu, ai 
noștri

pronume negativ
se referă la ființe/obiecte 
inexistente; exemple: nimeni, 
nimic, niciuna 

pronume nehotărât
se referă la o ființă/un obiect 
sau un ansamblu de ființe/obiec-
te care nu pot fi identificate sau 
cuantificate exact; exemple: 
tot, altul, unele

Adjective pronominale

Atunci când pronumele se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat, devine adjectiv pronominal.

De exemplu:

Pronume Adjectiv

posesiv Casa alor tăi este minunată. posesiv Casa ta este minunată.

demonstrativ Casa acestuia este minunată. demonstrativ Casa aceasta este minunată.

interogativ Care a plecat?  interogativ Care băiat a plecat?

relativ Care ajunge primul câștigă. relativ Care băiat ajunge primul câștigă. 

negativ Niciunul nu a venit. negativ Niciun coleg nu a venit.

nehotărât Unii au venit. nehotărât Unii colegi au venit.

Elemente de construcție a comunicării
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Pronumele personal
1 Citește următorul text și rezolvă cerințele:

I-am explicat Mariei că informația de la ea este binevenită și că ne ajută foarte mult în proiectul cu copiii. După 
aceea, le-am prezentat-o elevilor.  

a Precizează substantivele pe care le înlocuiesc pronumele personale subliniate.
b Precizează cazul tuturor pronumelor personale din text.
c Ce funcție sintactică au pronumele, având în vedere faptul că țin locul unui substantiv? 
d Încercuiește cele două pronume care se referă la același substantiv. 

Pronumele personale se referă la diferitele persoane care participă la comunicare.

Număr Singular Plural

GEN  GEN

CAZ - - m. f. - - m. f.

N eu tu el
dânsul

ea
dânsa

noi voi ei
dânșii

ele
dânsele

A
(pe) mine 
mă
m-

(pe) tine 
te
te-

(pe)  el
îl
l-
pe dânsul

(pe)  ea
o 
-o
pe dânsa

(pe)  noi
ne
ne-

(pe)  voi
vă
v-

(pe)  ei
îi
i-
pe dânșii

(pe)  ele
le
le-
pe dânsele

A

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca) 
mine

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca) 
tine

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
el

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
dânsul

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
ea

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
dânsa

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
noi

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
voi

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca) 
ei

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
dânșii

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
ele

(în, cu, la, 
de, despre, 
de la, de, 
pentru, ca)  
dânsele

G
- - lui

îi
i-
dumnealui

ei
îi
i-
dumneaei

- - lor 
le
li-
dânșilor

lor
le
li-
dânselor

D
mie
îmi
mi-

ţie
îţi
ţi-

lui
îi
i-
dumnealui

ei
îi
i-
dumneaei

nouă 
ne 
ni-

vouă 
vă
v-

lor
le
le-
dânșilor

lor
le
le-
dânselor

V - tu! - - - voi! - -

*formele scrise cu roșu sunt forme clitice (neaccentuate)

Funcții sintactice ale pronumelui personal:
	subiect: Ea ajunge mai devreme.

	nume predicativ: Câștigătoarea este ea. 

  atr. pronominal atr. pronominal

	atribut pronominal: Informația de la ea este binevenită. Îmi place mai mult cartea  ei.   
  (substantiv)        caz A (substantiv)  caz G

  comp. direct

	complement direct: Nu te-am văzut.
  caz A (verb)
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1 Scrie enunțuri cu pronume personale în cazul nominativ, după modelul dat. Precizează funcția sintactică a acestora.

subiect
Eu aș dori o ciocolată, dacă se poate!

nume predicativ
Cel care dorește ceva sunt eu.

... ...

2 Construiește cinci enunțuri cu forme accentuate ale pronumelui personal.

3 Scrie propoziții în care formele clitice de pronume personal ți, o, vă, le, l să fie legate de cuvântul determinat prin 
cratimă.
De exemplu: Ți-a adus o veste bună.

4 Alcătuiește enunțuri în care formele i și ne să fie, pe rând, complement direct și complement indirect.

5 Realizează un interviu de 50 – 80 de cuvinte, pe o temă la alegere, în care să folosești pronumele: cu mine, pe la ea, 
de la mine, pe noi, pentru ea, despre ele. Ordinea integrării în text a pronumelor nu este obligatoriu cea din cerință.

6 Alcătuiește enunțuri cu pronume personale, după modelul dat. 

atribut – cazul acuzativ complement – cazul acuzativ

Scrisorile de la tine sunt minunate. Am plecat de la tine în grabă.

... ...

7 Înlocuiește substantivele cu pronumele personale corespunzătoare. Alcătuiește enunțuri cu trei dintre ele, preci-
zând cazul și funcția sintactică a pronumelui.
a întrebările băiatului – întrebările …

b responsabilitatea fetei – responsabilitatea …

c sentimentele fraților – sentimentele …

d reacția lui Andrei – reacția …

e sensibilitatea Ancăi – sensibilitatea …

f recunoștința lui Erika – recunoștința …

g prejudecățile adulților – prejudecățile …

8 Lucrați în perechi. Alegeți obiecte din ghiozdan/penar și alcătuiți enunțuri utilizând  formele de dativ ale pronumelui 
personal.

De exemplu:   – Mie îmi place pixul albastru.
  – Ție ce culoare îți place mai mult? 

	complement indirect:

 Mi-a adus flori. 
 caz D (verb) 

	complement circumstanțial de loc:

 S-a refugiat la mine. 
 (verb) caz A

	complement circumstanțial de timp:

 După ea, a sosit și Emese.
 caz A (verb)

	complement circumstanțial de mod:

 Se comportă ca tine.
 (verb) caz A

	complement circumstanțial de cauză:

 A plecat din cauza ei. 
 (verb) caz G

	complement circumstanțial de scop:

 A venit pentru tine.
 (verb) caz A
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9 Scrie pe tablă un enunț din cele construite la exercițiul anterior, indicând funcția sintactică a pronumelor personale 
utilizate.

10 Alcătuiește enunțuri:
a în care forma pronominală lui să fie, pe rând, în cazurile genitiv și dativ.
b cu ortogramele iau/i-au, mi-au/miau, ne-a/nea, mie/mi-e. 

Pronumele reflexiv
1 Completează propozițiile cu pronumele reflexive corespunzătoare.

Pronumele reflexiv este pronumele care exprimă relația de identitate dintre subiectul care face acțiunea și obiectul 
direct sau indirect care o suportă.

Număr Singular Plural

Caz                                                                     

persoana I persoana II-a persoana a III-a persoana I persoana II-a persoana a III-a

A
 mine 

mă
m-

tine 
te
te-

sine
se
s-

noi
ne
ne-

voi
vă
v-

sine
se
s-

D
mie
îmi
mi-

ţie
îţi
ţi-

sie, sieși
își
și-

nouă 
ne 
ni-

vouă 
vă
v-

sie, sieși
își
și-

* formele scrise cu roșu sunt forme clitice (neaccentuate); 
*  căsuțele evidențiate cu portocaliu în tabel reprezintă formele care sunt comune cu formele pronumelui personal. (Gramatica limbii române 

pentru gimnaziu)

Pentru a nu confunda pronumele personal cu pronumele reflexiv:
1 Stabilim persoana pronumelui  și a verbului învecinat.
2 Dacă cele două au aceeași persoană, înseamnă că pronumele este reflexiv. 

Exemple: Mă îmbrac. Te duci la cinematograf.
3 Dacă au persoane diferite, înseamnă că pronumele este personal.  

Exemple: Mă îmbraci. Te duce la cinematograf.

Funcțiile sintactice ale pronumelui reflexiv:

Reflexivele se împart în două categorii:
A. Reflexive cu funcție sintactică: se poate relua forma clitică (neaccentuată) printr-o formă accentuată.

Exemple: 

– complement direct: Eu mă cunosc îndeajuns de bine pe mine ca să știu când greșesc.

– complement indirect:  Mi-am impus mie restricții, nu și altora.

– atribut: Gândurile-mi pozitive mă ajută să adorm.

– complement circumstanțial: Mi-a făcut loc lângă sine. (compl. circ. loc)

Lucrează pentru sine. (compl. circ. scop)

a … cunosc bine.
b Maria … vede … în oglindă.
c … gândim mereu la prietenii noștri.
d … enervați când întârzie mult clienții.

e Ei …-au spus că vor reuși la examene.
f …-ai cumpărat niște haine noi.
g … pregătește zilnic sticla cu apă de izvor.
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 B.  Reflexive fără funcție sintactică: nu permit reluarea printr-o formă accentuată și nu pot apărea la altă persoană 
decât la persoana verbului.

De exemplu:  

 Te gândești la proiect.      
 *Te gândesc pe tine la proiect. (incorect)
   

 Își închipuie cum arată casa.
 *Îți închipuie ție cum arată casa. (incorect)
    (Gramatica limbii române pentru gimnaziu)

1 Grupează corespunzător în coloanele indicate enunțurile următoare.

a Te-ai văzut după zece ore de muncă?

b Mă cert cu tine pentru o felie de tort.

c Mi-am pierdut răbdarea.

d Vara se întunecă la ora 9.

e Se cunoaște bine pe sine.

f Se întâmplă mereu o nenorocire.

Enunțuri cu pronume reflexiv fără funcție sintactică Enunțuri cu pronume reflexiv cu funcție sintactică

... ...

2 Încercuiește pronumele din expresiile scrise cu italice și precizează cazul pronumelor reflexive. 

a Ne pasă de tine și am vrea să te faci bine.

b Îmi pare bine că ne-am întâlnit, chiar îmi pare rău că nu ne-am revăzut mai repede.

c Vi se acrește de atâta iresponsabilitate văzută în lume?

d „Lasă-l, că încetul cu încetul i se urăște de dânsa. Busuioc se uită lung la el și dete de câteva ori din cap.

— Du-te de vezi fata, îi zise apoi, vorbește cu ea, ...“  (Ioan Slavici, Pădureanca)

e Ni se cuvine să fim respectați și apărați de lege.

f Îmi place să fiu iubit și recunoscut de părinți.

g Nu-mi strică faptul că sunt mereu capul clasei.

h Mă avantajează faptul că sunt o fire liniștită.

i Văd că te enervează  insistențele colegilor.

j Ne miră faptul că sunteți mereu în top.

3 Alcătuiește enunțuri cu: 

a pronume reflexiv în cazul acuzativ și funcția sintactică de complement direct; 

b pronume reflexiv în cazul dativ și funcția sintactică de complement indirect; 

c pronume reflexiv în cazul dativ și funcția sintactică de atribut.
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Pronumele personal de politețe ajută la marcarea în mod corespunzător a raporturilor dintre interlocutori și la 
respectarea normelor și a uzanțelor sociale (diferențele de vârstă, rol și poziție socială).

Grad redus de politețe Politețe standard Grad sporit de politețe  
(forme ceremonioase)

Adresare către o 
persoană (persoana 
a II-a, singular)

N – A – V
dumneata

N – A – G – D – V
dumneavoastră

N – A – V
Domnia Voastră
Domnia Ta

G – D
dumitale

G – D
Domniei Voastre
Domniei Tale

Referirea la o per-
soană (persoana a 
III-a, singular)

N – A
m. dânsul
f. dânsa

N – A – G – D
m. dumnealui
f. dumneaei
N – A
m. f. dumneasa
G – D
m. f. dumisale

N – A
m. f. Domnia Sa
m. Domnia Lui
f. Domnia Ei

G – D
m. dânsului
f. dânsei

G – D
Domniei Sale
m. Domniei Lui
f. Domniei Ei

Adresarea către 
mai multe persoane 
(persoana a II-a, 
plural)

- N – A – G – D – V
dumneavoastră

N – A – V
Domniile Voastre

G – D
Domniilor Voastre

Referirea la mai 
multe persoane 
(persoana a III-a 
plural)

N – A
m. dânșii
f. dânsele N – A – G – D

m. f.  dumnealor

N – A
m. f. Domniile Lor

G – D
m. dânșilor
f. dânselor

G – D
m. f. Domniilor Lor

(Gramatica limbii române pentru gimnaziu)

Funcțiile sintactice ale pronumelui de politețe
Comportamentul pronumelor de politețe este asemănătoare cu cea a pronumelor personale, inclusiv în ceea ce 
privește anticiparea și reluarea prin pronume clitic.

Exemple: 
Funcție sintactică Enunț

subiect Dumneavoastră ați plecat înainte de a veni noi.

complement indirect I-am spus dumnealui tot ce era important.

complement circumstanțial de cauză Din cauza dumneavoastră s-a iscat scandalul.
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Atenție! Este important de reținut că toate cuvintele care conțin aceste expresii se scriu cu majusculă, chiar și 
atunci când expresia conține mai mult de doi termeni.

2 Completează propozițiile punând verbele aflate între paranteze la modul indicativ. Precizează funcția sintactică și 
cazul pronumelor de politețe. 

– Bună ziua! Dumnealui (a fi) … programat? Dumneaei (a veni) … pentru o rețetă?

– Da, dumneavoastră m-(a programa) … acum o lună.

– În regulă, dumneavoastră, domnule (a intra)… în cabinet! Dumneavoastră, doamnă, … (a se așeza), vă (a chema) 
… imediat.

– Doamnă asistentă, dumneata, (a putea) … programa elevii pentru vaccin?

3 Completează spațiile libere cu pronume personale de politețe. Precizează cazul și funcția sintactică a pronumelor.

a … aveți o altă părere despre eveniment? 

b Stimați clienți, banii … vor fi restituiți! 

c Doar azi am văzut proiectul depus de …, profesoară la un liceu teoretic.

d Vorbim despre efortul …, colectivul de părinți ai clasei. 

e Stimate coleg, ideea  … este foarte interesantă. 

f  … ai intrat pe ușa din spate?

Pronumele demonstrativ
Pronumele cu ajutorul cărora se exprimă apropierea, depărtarea, identitatea sau diferențierea se numesc pronume 
demonstrative.

Atunci când pronumele demonstrativ determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz, devine 
adjectiv pronominal demonstrativ, îndeplinind funcția de atribut adjectival.
De exemplu: 

 Cartea acestuia este pe masă. – pronume demonstrativ
  Cartea acesta este pe masă. – adjectivul pronominal demonstrativ acesta are funcția sintactică:  de 

atribut adjectival

1 Tiparul substantiv articulat + adjectiv posesiv/pronume personal în genitiv este frecvent utilizat în exprimarea po liticoasă 
în diverse contexte sociale, în special cele formale. Unește căsuțele pentru a găsi forma potrivită persoanelor cu rangul 
dat.

Excelența Voastră/Excelența Sa pentru înalți prelați

Sfinția Voastră/Sfinția Sa pentru ambasadori

Preasfinția Voastră/Preasfinția Sa pentru înalți prelați

Alteța Voastră/Alteța Sa pentru membrii familiei regale

Maiestatea Voastră/Maiestatea Sa pentru membrii familiei regale

Înalt Preasfinția Voastră pentru înalți prelați

Alteța Voastră/Alteța Sa pentru înalți prelați

(după Gramatica limbii române pentru gimnaziu)
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Formele pronumelor demonstrative: 

Cazul Masculin, singular Feminin, singular Masculin, plural Feminin, plural

de apropiere

N-A acesta, ăsta aceasta, asta aceștia, ăștia acestea, astea

G-D acestuia, ăstuia acesteia, ăsteia acestora, ăstora acestora, ăstora

de depărtare

N-A acela, ăla aceea, aia aceia, ăia acelea, alea

G-D aceluia, ăluia aceleia, ăleia acelora, ălora acelora, ălora

de identitate

N-A același aceeași aceiași aceleași

G-D aceluiași aceleiași acelorași acelorași

de diferențiere

N-A celălalt cealaltă ceilalți celelalte

G-D celuilalt celeilalte celorlalți celorlalte

Funcțiile sintactice ale pronumelui demonstrativ
Pronumele demonstrativ îndeplinește diferite funcții sintactice, printre care: subiect, nume predicativ, atribut pro-
nominal, complement indirect, complement circumstanțial de loc, complement circumstanțial de timp, comple-
ment circumstanțial de mod, complement circumstanțial de cauză etc.

Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Ceilalți au plecat înainte de a veni noi.

complement indirect Le-am spus acelora tot ce era important.

complement circumstanțial de cauză Am eșuat din pricina acestuia.

complement circumstanțial de scop Eu o să mă străduiesc pentru celelalte.

1 Completează enunțurile următoare cu pronumele sau  adjectivele pronominale demonstrative potrivite:

Funcție sintactică Caz Enunț

Subiect Maria și Ghiță schiază. … se dau cu sania.

Nume predicativ Problema pusă în discuție era ….

Atribut pronominal Eseurile … erau de nota zece.

Atribut pronominal Floarea … nu-mi place.

Atribut adjectival … argumente vor aduce rezultate bune.

Complement direct În depărtare i-au zărit …

Complement indirect Premiul i s-a dat ….

Complement circumstanțial de cauză … am pierdut trenul.



130

U1 Simț civic, responsabilitate, etică

130

U5 Simț civic, responsabilitate, etică

2 Completează spațiile libere cu adjectivele pronominale demonstrative corespunzătoare. Precizează funcția sintac-
tică a acestora. Construiește alte serii de enunțuri după modelul dat.

Adjective pronominale  
demonstrative 
de apropiere

Adjective pronominale  
demonstrative 
de identitate

Adjective pronominale  
demonstrative 
de depărtare

Adjective pronominale  
demonstrative 
de diferențiere

Prefer … haină. Prefer … haină. Prefer … haină. Prefer … haină.

… ... … …

3 Bifează în tabelul de mai jos partea de vorbire corespunzătoare pentru cuvintele subliniate. Precizează funcția lor 
sintactică și cazul.

Pronume  
demonstrative

Adjective  pronominale 
demonstrative

Funcție  
sintactică Caz

a  Îmi place acela.

b  Celelalte probleme sunt mai ușor de rezolvat.

c  Combinațiile corecte sunt acestea.

d  Ajung la olimpiade aceiași elevi, cei buni.

e  Pe ceilalți colegii îi așteaptă în parc..

f  Îi ofer aceluia un cadou.

4 Identifică pronumele și adjectivele pronominale demonstrative din următorul text. Precizează cazul și funcția sin-
tactică a acestora.

„Plămânii mei căpătaseră un alt rol: acela al unui sistem foarte sensibil de reglare a balastului*. Am început să 
respir normal și rar, mi-am aplecat capul și am înotat încet în jos, până la adâncimea de zece metri. N-am simțit 
nicio diferență de presiune, deşi în punctul în care ajunsesem forța de apăsare a apei era de două ori mai mare 
decât la suprafață. Acvalangul** îmi furniza automat aer la presiune tot mai mare, ca să compenseze condițiile 
de mediu în care mă găseam. Prin membranele care căptușesc plămânii omenești, această contrapresiune era 
transmisă circuitului sangvin și astfel ajungea instantaneu în tot trupul, care nu mai resimțea schimbarea. […]

Atunci mi-am dat seama de importanța pe care urmau să o aibă aceste bule în timpul scufundărilor viitoare: 
atât timp cât apa „fierbea“ la suprafață, totul era în regulă cu cei de jos. Dacă șirul acela de balonaşe dispărea, 
urmau îngrijorarea, disperarea, măsurile de urgență. Acum bulele ieșeau șuierând din regulator și-mi țineau 
tovărășie. Mă simțeam mai puțin singur. Înotam printre stânci și mă comparam cu plăticile*** acelea.“

Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas, Lumea tăcerii
    * balast: încărcătură de nisip, pietriș.
  ** acvalang: aparat de oxigen pentru înotul subacvatic.
*** plătici: 1. pește de apă dulce; 2. arbore mare înrudit cu salcâmul.

Pronumele posesiv
1 Transcrie pronumele și adjectivele pronominale din fragmentul următor și precizează tipul acestora. Subliniază cu 

verde pronumele posesive și cu roșu adjectivele pronominale posesive.

„BUNICA: Nu poți să dormi cu telefonul deschis. Nu se poate așa ceva… Adrian…
ADRIAN: L-am stins, bunico, gata. Noapte bună.
BUNICA: Manuela, și tu te iei după frații tăi mai mari? De unde ai telefonul ăla?
MANUELA: Dorm, nu pot să-ți răspund.
BUNICA: Manuela, dă-mi telefonul. Nu e bine să dormi cu telefonul lângă tine. Mama nu sună niciodată în timpul nopții. 

Telefonul emite tot felul de unde, de radiații… Nu e bine pentru ochi, pentru creier… Manuela, mă auzi? Ce pâlpâie acolo?
MANUELA: Nu e telefon, e un…
BUNICA: E un ce?
MANUELA: E un bulgăre de timp.
BUNICA: Manuela, nu minți.
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Funcțiile sintactice ale pronumelui posesiv
Pronumele posesiv poate avea diverse funcții sintactice.
Comportamentul pronumelor posesive este asemănătoare cu cea a pronumelor personale în ceea ce privește anti-
ciparea și reluarea prin pronume clitic.
Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Ai mei au plecat înainte de a veni noi.

complement indirect Le-am spus alor mei tot ce era important.

complement circumstanțial de loc Mi-am făcut loc lângă ai mei.

complement circumstanțial de cauză Ea a eșuat la probă din pricina alor voștri.

complement circumstanțial de scop S-a prezentat acolo pentru ai tăi.

Exemplu comparativ:

Pronume posesiv Adjectiv pronominal posesiv
subiect
Ai voștri au plecat ieri.
(pron. pos.) 
caz N.
 

subiect       atr. pron.
Câinele alor noştri este aici.
(subst.)    (pron. pos.) 
  caz N – caz G
  gen m. = gen m.
  nr. sg. = nr. pl.

subiect   atr. adj.
Câinele nostru este aici.
(subst.)  (adj. pos.)
  caz N  = caz N
  gen m. = gen m. 
  nr. sg. =  nr. sg.

Pronumele posesiv exprimă posesia, indicând simultan posesorul și obiectul posedat. Atunci când determină 
un substantiv și se acordă în gen, număr și caz cu acesta, devine adjectiv pronominal posesiv și îndeplinește în 
propoziție funcția sintactică de atribut adjectival. 
De exemplu: Hainele tale sunt interesante.

Formele pronumelor posesive sunt:

Caz  Gen Număr     Persoana Persoana

un singur posesor  mai mulţi posesori   

persoana I persoana 
a II-a

persoana 
a III-a persoana I persoana  

a II-a
persoana 
a III-a

N
A

m. un singur obiect 
posedat 

al meu al tău al său  al nostru  al vostru  -

f. a mea  a ta  a sa  a noastră  a voastră  -

N
A

m. mai multe obiecte 
posedate   

ai mei  ai tăi  ai săi ai noştri  ai voştri  -

f. ale mele  ale tale  ale sale ale noastre  ale voastre  -

G
 D  

m.   alor mei alor tăi alor săi alor noştri alor voştri -

f.   alor mele alor tale alor sale alor noastre alor voastre -

ADRIAN: Manuela nu minte. Poftim, toți avem câte un bulgăre de timp. Nu sunt telefoane. Și nici nu pot fi stinse.
BUNICA: Cum nu pot fi stinse? Scoate bateriile din ele.
ELIZA: Bunico, bulgării de timp nu funcționează cu baterii…
BUNICA (către copiii din sala de spectacol): M-au înnebunit nepoțeii ăștia ai mei. Mi-au scos peri albi. (Către cei trei 

copii.) Mai bine vă lăsam să plecați în Italia cu părinții ăștia ai voștri…“
Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama
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Pronumele interogativ
1 Identifică enunțurile interogative din textul de mai jos și transcrie pronumele și adjectivele interogative.

„Atât de mult aşteptăm ca viaţa să ne dea fericirea, încât uneori ne trece viaţa aşteptând-o. Existenţa noastră 
pare a fi spaţiu gol, o pagină albă, pe care ar trebui să o umplem cu fericire. Suntem condamnaţi să încercăm a 
obţine acest Graal, de la care aşteptăm o bucurie durabilă. Dar despre ce este vorba? Care este sursa fericirii? 
Un obiect (banii?), un loc (paradisul?), un moment (un mâine luminos?), o persoană (Dumnezeu, ceilalţi, noi 
înşine?)… [...] Filosofii au fost întotdeauna consideraţi maeştri de necontestat întru găsirea fericirii. Poate părea 
totuşi surprinzător ca aceşti specialişti ai ideilor, ai abstracţiunilor, să se poată pronunţa asupra unui lucru atât 
de concret cum e fericirea: în ce mod a gândi (fericirea) te poate ajuta să trăieşti (fericit)?“

André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge, Cea mai frumoasă istorie a fericirii

1 Completează oral spațiile punctate cu pronumele pose-
sive sau ad jec tivele pronominale posesive corespunză-
toare. Specifică numărul obiectelor posedate, numărul 
posesorilor, genul și persoana acestora.

Pentru o țestoasă puternică este o nimica toată să 
țină la suprafață trei elefanți. Personalitatea … este atât 
de puternică, încât inspiră putere în lumea … Pământul 
… triumfă, … se poate oricând scufunda în mare. Eu și 
familia … ne simțim acasă în aer și pe pământ. Lumea 
… și … e pământul. Tu și familia … vă simțiți în largul … 
în lumea acvatică. Lumea …  și … e marea. 

2 Precizează funcția sintactică a pronumelor posesive 
din enunțurile următoare. 

a Al nostru este un instrument muzical acustic cu 
coarde, inventat în Italia în jurul anului 1700.

b Am citit despre diverse instrumente muzicale și am 
aflat că ale voastre pot fi acustice și electrice.

c Un instrument muzical de suflat nemaipomenit este 
al său, alcătuit dintr-un tub de alamă îndoit de două 
ori care se termină la un capăt cu o deschizătură în 
formă de pâlnie. 

3 Alege forma corectă a pronumelor posesive din 
propozițiile de mai jos. Precizează cazul și funcția sin-
tactică a acestora.

a Instrumentele muzicale ale alor noștri/alor noștrii 
sunt de o mare valoare.

b Chitara electrică este a unei colege de-a sale/ale sale.

c Un tablou aparținând ale/alor tăi m-a impresionat.

d Acesta este un rol de-ale mele/de-al meu/de-ai mei.

4 Alcătuiește un text de 80 – 100 de cuvinte,  în care urmă-
toarele pronume posesive să fie, pe rând, în cazul acu-
zativ și genitiv: mei, noastre, tăi, voastre.
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Pronumele care exprimă interogația și țin locul unui cuvânt sau unor cuvinte așteptate ca răspuns la întrebare, se 
numesc pronume interogative: cine, ce, care, cât (câtă, câți, câte). 

În situațiile în care pronumele interogativ determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz, pronu-
mele devine adjectiv pronominal interogativ și îndeplinește în propoziție funcția sintactică de atribut adjectival. 

De exemplu: Care prieten va ajunge mai repede? – adjectivul pronominal interogativ care are  funcția sintactică 
de atribut adjectival.

Formele pronumelor interogative: 

Caz
CARE? CÂT? CINE? CE?

sg. pl. sg. pl.
m. și f. Este invariabil. 

ce?N m. f. m. și f. m. f. m. f.

care? care? care? cât? câtă? câți? câte? cine?

A
(pe, în, cu, 
la, de, de-
spre, de la, 
de, pentru) 
care?

(pe, în, cu, 
la, de, de-
spre, de la, 
de, pentru) 
care?

(pe, în, cu, 
la, de, 
despre, 
de la, de, 
pentru) 
care?

(pe, în, 
cu, la, de, 
despre, 
de la, de, 
pentru)
cât?

(pe, în, 
cu, la, de, 
despre, 
de la, de, 
pentru)
câtă?

 (pe, în, 
cu, la, de, 
despre, 
de la, de, 
pentru) 
câți?

(pe, în, 
cu, la, de, 
despre, 
de la, de, 
pentru) 
câte?

(pe, în, cu, 
la, de, de-
spre, de la, 
de, pentru, 
ca) cine?

(pe, în, cu, la, de, 
de spre, de la, de, 
pentru, ca) ce?

G (al, a, 
ai, ale) 
căruia?

(al, a, 
ai, ale) 
căreia?

(al, a, ai, 
ale)
cărora?

– –
(al, a, 
ai, ale) 
câtor?

(al, a, 
ai, ale) 
câtor?

(al, a,
ai, ale)
cui?

–

D căruia? căreia? cărora? – – câtor? câtor? cui? –

Înlocuiește nume de ființe și de 
lucruri.

Are sens cantitativ. Înlocuiește 
nume de 
ființe.

Înlocuiește 
nume de lucruri.

Funcțiile sintactice ale pronumelui interogativ. 

Funcția sintactică a pronumelui interogativ corespunde cuvântului sau cuvintelor așteptate ca răspuns la întrebare. 
Astfel, pronumele interogativ poate avea diverse funcții sintactice: subiect, complement direct, complement indi-
rect, nume predicativ etc.
Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Cine a plecat înainte de a veni noi?

complement indirect Cui i-ai spus tot ce era important?

nume predicativ Ce a devenit Marius?

complement circumstanțial de scop Pentru cine te-ai chinuit atât?

complement circumstanțial de cauză Din cauza căruia s-a supărat ea?

Atenție! Forma cât poate funcționa și ca adverb interogativ atunci când răspunsul la întrebare conține adverbe sau 
expresii cantitative. 

De exemplu:
 Cât ai învățat?
 Mult.
  (Gramatica limbii române pentru gimnaziu)
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Pronumele relativ 
Subliniază cu roșu pronumele și adjectivele pronominale relative, iar cu albastru pronumele și adjectivele pronominale 
interogative din textele de mai jos, după ce le-ai transcris în caiet.

„BUNICA: Gata, gata, uite ce oră e… Aproape zece… Aveți nevoie de somn… Copiii care nu dorm destul nici nu 
învață bine la școală…“

„BUNICA: Deci nu vreți să-mi spuneți cum se sting moșmolocii… (Către copiii din sala de spectacol.) Cine știe să-i 
stingă? Că doar nu se poate să nu se stingă…“

„EXTRATERESTRUL: Văd mii de ființe, unele minuscule, care se agită peste tot, în aer, în arbori, în iarbă… Simt 
milioane de arome… Fiecare floare are parfumul ei… Câte milioane de arome aveți pe Pământ?“

„ADRIAN: Vreau… vreau… vreau să termini casa asta pe care au început-o mama și tata…“

Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama

1 Bifează varianta corectă a funcției sintactice, apoi precizează cazul pronumelor și al adjectivelor pronominale interogative.

Pronumele interogativ în propoziție Funcția sintactică Cazul

a   Cine este prietenul tău 
cel mai bun din copilărie? subiect nume predicativ

b  Cine a sosit? subiect nume predicativ

c  Ce să-i aduc? subiect complement direct

d  Ce să-ți mai spun? complement direct complement indirect

e  Pe cine ai văzut venind? complement indirect complement direct

f  Cui i-ai acordat încrederea ta? complement indirect complement circumstanțial 
de loc

g  La cine mergi în vizită? complement circumstanțial de loc complement circumstanțial 
de cauză

h  Al cui caiet e pe masă? complement indirect atribut pronominal

i  Care carte este citită de elevi? subiect atribut adjectival

j  La care restaurant m-ai invitat? complement indirect atribut adjectival

2 Subliniază varianta corectă a pronumelor și adjectivelor pronominale interogative din propozițiile următoare:

a Cine dintre ei a greșit?/Cine dintre ei au greșit?

b Cui le-ai spus?/Cui i-ai spus?

c A căror colegi este lucrarea?/Ai căror colegi este lucrarea?

d Ale căror prietene este mașina?/A căror prietene este mașina?

3 Alcătuiește enunțuri respectând cerințele de mai jos: 

a pronume interogativ în cazul genitiv;

b adjectiv pronominal interogativ în cazul nominativ; 

c pronume interogativ în cazul dativ; 

d pronume interogativ în cazul acuzativ.

4   Construiește un dialog de 6 – 8 replici pe tema petrecerii timpului liber, în care să folosești cinci pronume 
și adjective pronominale interogative. 
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Funcțiile sintactice ale pronumelui relativ
Pronumele relativ îndeplinește funcții sintactice specifice și altor tipuri de pronume.

Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Colegul1/care a plecat înainte mea2/va reveni1/.

complement indirect Prietena1/căreia i-ai povestit întâmplarea2/te-a ascultat1/.

complement circumstanțial de scop Planul1/în vederea căruia a purtat negocieri2/a reușit 1/.

complement circumstanțial de cauză Minciunile1/din pricina cărora te-ai supărat2/sunt un fleac1/.

Pronumele relativ realizează legătura între o propoziție relativă și un element din propoziția regentă. Dacă 
determină un substantiv în subordonată și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele relativ devine 
adjectiv pronominal relativ și  îndeplinește în propoziție funcția sintactică de atribut adjectival. 

De exemplu: 

 Știu1/care coleg va veni cu mine2/. – adjectivul pronominal relativ care are funcția sintactică de atribut adjec-
tival

Formele pronumelor relative sunt: 

Caz
CARE CÂT CINE CE CEEA CE

sg. pl. sg. pl.
m. și f.

Este 
invariabil. sg.

N
m. f. m. și f. m. f. m. f. m. f.

care care care cât câtă câți câte cine ce ceea ce

A (pe) 
care

(pe) 
care

(pe) 
care cât câtă (pe) câți (pe) 

câte pe cine ce ceea ce

G
(al, a, 
ai, ale) 
căruia

(al, a, 
ai, ale) 
căreia

(al, a, 
ai, ale) 
cărora

– –
(al, a, 
ai, ale) 
câtor

(al, a, 
ai, ale) 
câtor

(al, a, ai, 
ale) cui a ce a ceea ce

D căruia căreia cărora – – câtor câtor cui a ce a ceea ce

Înlocuiește nume de 
ființe și de lucruri. Are sens cantitativ.

Înlocuiește 
nume de 

ființe.

Înlocuiește 
nume de 
lucruri.

Atenție!  Atunci când pronumele care este folosit în cazul genitiv, cu articolul genitival (al cărui, ai cărei, ale căror 
etc.), acordul articolului se face cu regentul său, situat în propoziția relativă (acord „încrucișat“). 

De exemplu: Elevul  a cărui carte este pe bancă a intrat în clasă.
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Pronumele negativ

1 Identifică  pronumele negative din următoarele enunțuri.

„Poate că niciunul, pentru nimic în lume, nu ar fi cerut însă celuilalt să mai rămână.“  (Camil Petrescu )
„Niciunul nu se plânge.“ ( Vasile Alecsandri )

1 Alege varianta corectă a pronumelor și adjectivelor pronominale relative din enunțurile următoare.

a Acesta este ghiozdanul pe care l-am cumpărat./Acesta este ghiozdanul care l-am cumpărat.
b A înțeles sensul ceea ce ai spus./A înțeles sensul a ceea ce ai spus.
c Am recunoscut vecinii pe care i-ai salutat./Am recunoscut vecinii care i-ai salutat.
d Omul pe care l-ai întâlnit este fratele meu./Omul care l-ai întâlnit este fratele meu.
e Se știe care băiat a primit premiul./Se știe cine băiat a primit premiul.
f Am cumpărat a ceea ce mi-am dorit./Am cumpărat ceea ce mi-am dorit.
g Nu știu căruia să îi vorbesc./Nu știu cărui să îi vorbesc.
h Știu căruia băiat să-i vorbesc./Știu cărui băiat să-i vorbesc.

2 Asociază corespunzător pronumele și adjectivele pronominale relative cu funcția sintactică, apoi precizează cazul 
acestora.

Enunțuri cu pronume relative Cazul Funcția sintactică a pronumelui relativ

a  Omul care citește este inteligent. subiect

b  Nu știm cine este el. subiect

c  Cine face sport, este antrenat. nume predicativ

d  Floarea despre care vorbești este preferata mea. complement circumstanțial de loc

e  Orașul spre care călătorești este București. complement indirect

f  Țara ale cărei orașe le-ai vizitat este Germania. complement indirect

g  Omul căruia îi dau vestea bună este vecinul meu. atribut pronominal

3 Completează enunţurile date cu pronumele relative potrivite, apoi precizează cazul și funcția sintactică a acestora. 

a Este o întâmplare hazlie … îmi amintesc . 
b Am trăit o experiență plăcută … vreau să o povestesc.
c Grădina botanică ... am vizitat-o este în Cluj.
d Ia legătura cu colega … i-am transmis mesajul. 
e Florile ... petale se lasă purtate de vânt se ofilesc repede.
f Cartea .... o dorești este alegerea perfectă.

4 Identifică pronumele relative din fragmentul dat. Precizează cazul și funcția lor 
sintactică.

„În loc să citesc, mă uit la lichidul fierbinte care curge într-o cafetieră şi 

încep să mă gândesc la vulcani fumegând. Şi la dinozauri care stau şi beau 

cafea, uitându-se la un meteorit uriaş de pe cer, în timp ce comentează cât este 

de frumos. Mă gândesc ce norocoși sunt că n-au fost nevoiţi să se ducă nicio-

dată la şcoală. Iau un şerveţel şi încep să-i schiţez pentru Caietul de desene cu 

lucruri imposibile. Curând în faţa mea se oprește şorţul în pătrăţele maro cu 

alb al mamei.“
Lynda Mullaly Hunt, Ca peștele în copac
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Formele și funcțiile sintactice ale pronumelui negativ

Formele pronumelui negativ

Forme care se referă la  
persoane și la obiecte

Forme care se 
referă la persoane

Forme care se 
referă la obiecte

m. f.

N-A
sg. niciun nicio nimeni

nimicpl. niciunii niciunele

G-D
sg. niciunuia niciuneia nimănui

pl. niciunora

Pronumele negativ îndeplinește funcții sintactice specifice și altor tipuri de pronume. Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Nu ajunsese niciunul.

nume predicativ Cadoul acesta nu e al nimănui.

Pronumele negativ se referă la ființe sau obiecte inexistente. Dacă determină un substantiv în subordonată și se 
acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele relativ devine adjectiv pronominal negativ și îndeplinește în 
propoziție funcția sintactică de atribut adjectival. 
În propozițiile care conțin pronume și adjective pronominale negative,  verbul este la forma negativă.

Exemple:

N-a sosit încă nimeni. – pronume negativ

Nu vine niciun coleg. – adjectiv pronominal negativ cu funcția sintactică de  atribut adjectival
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Pronumele nehotărât 
Alcătuiește enunțuri cu următoarele pronume nehotărâte, 
după modelul dat.

Pronume  
nehotărâte

Predicatul 
propoziției

Enunțuri cu pronume  
nehotărâte

unul, una, 
unii, unele
unuia, 
uneia, 
unora

a vedea a-i plăcea

Unul vede imaginea în roșu. 
Unii nu văd nimic.
Unora le place doar 
elefantul din  imagine.

altul, alta, 
alţii, altele, 
altuia, 
alteia, 
altora

tot, toată, 
toţi, toate  
tuturor

vreunul, 
vreuna, 
vreunii, 
vreunele, 
vreunuia, 
vreuneia, 
vreunora

1  Citește următoarele secvențe și identifică pronumele și adjectivele pronominale negative. 

„Alice în Ţara Minunilor – o carte despre cum să trăieşti într-o lume în care nimic nu are sens şi pe care eu o 
înţeleg perfect.“

„Descopăr că eu stau în primul rând, lângă Keisha – fata care ştie să facă brioşe şi să scrie în acelaşi timp, pe 
când eu nu ştiu să fac niciunul din lucrurile astea.“

„Nimeni nu mă poate ajuta, mormăi eu. 
— Nu-i adevărat. Îmi dai voie să încerc?“
„Aşa! Se lasă cu bătaie, zice el. 
— Nu se lasă cu nicio bătaie, spune doamna Hall.“                                          

Lynda Mullaly Hunt, Ca peștele în copac

2 Precizează cazul și funcția sintactică a pronumelor negative din enunțurile date:

„Nimeni nu-mi aduce mie nimic.“ • „Păi… singur înseamnă cum poţi fi la un moment dat, adică fără nimeni 
altcineva în jur.“ •  „Dar n-ai voie să-i spui nimănui din clasă.“  • „Nu e treaba nimănui.“                 

Lynda Mullaly Hunt, Ca peștele în copac

3 Transformă, după caz, enunțurile următoare astfel încât pronumele negativ să devină adjectiv pronominal negativ. 
Precizează cazul și funcția sintactică a pronumelor și a adjectivelor negative.

a Niciunul nu vine să ne întâmpine.
b Nu te poți baza pe niciuna. 
c Nimeni nu greșește.

d Niciodată nu făcuse nimic.
e N-am dat cadou niciuneia.
f Cartea asta nu e a niciunuia.

4 Selectează varianta corectă din fiecare serie.

a Nimeni nu au venit./Nimeni nu a venit.
b Nu am nicio soră, nici mai multe./Nu am nici o soră, nici mai multe.
c Niciunul n-a ajuns la timp./Nici unul n-a ajuns la timp.
d Niciunul, nici altul n-a câștigat./Nici unul, nici altul n-a câștigat.
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Pronumele nehotărât se referă la o ființă/un obiect sau un ansamblu de ființe/obiecte care nu pot fi identifi-
cate sau cuantificate exact. Dacă determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronu-
mele nehotărât devine adjectiv pronominal nehotărât și îndeplinește în propoziție funcția sintactică de atribut 
adjectival. 

De exemplu:   Am cumpărat alt cadou.

Formele pronumelui nehotărât sunt:

1 simple:  unul, una, unii, unele/unuia, uneia, unora	 	  altul, alta, alţii, altele/altuia, alteia, altora

		  atât, atâta, atâţi, atâtea/atâtora 	 	  mult, puţin, cutare

	  tot, toţi, toată, toate/tuturor

2 compuse: 

alt +/- cine 
care
ce
cui
cât

cărui

+/- vafie +/-

ori (oare) +/-

Exemple: altcineva; fiecare; cuiva      
 ori (oare) + şi: oareşicare, oareşicine, oareşice, oareşicât

Funcțiile sintactice ale pronumelui nehotărât

Pronumele nehotărât îndeplinește funcții sintactice specifice și altor tipuri de pronume.

Exemple:

Funcție sintactică Enunț

subiect Fiecare va aduce un cadou.

complement circumstanțial de loc Mă îndreptam către cineva.

complement direct L-am așteptat pe altul.

complement circumstanțial de cauză Am renunțat la idee din pricina altora.
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1   Completează enunțurile date cu pronumele nehotărâte potrivite din seria: careva, cineva, altcineva, altceva, altca-
reva, oricine, fiecine.

… sau … mă poate ajuta la lecții: … îmi explică substantivul, …  ecuațiile. 
… nu am de făcut, doar să învăț. … mi-a spus că omul isteț învață toată 
viața, … mi-a spus dacă ai carte, ai parte. 

2 Precizează funcția sintactică și cazul pronumelor și a adjectivelor pronominale nehotărâte din următoarele 
enunțuri.

a  Unii se plimbă. j     Reușește oricine.

b  Cărțile de la fiecare sunt binevenite. k    A sosit  înaintea oricui.

c  Unii elevi au de desenat. l     Învăț orice.

d  E plăcerea unora. m   Ne primește altul.

e  Vorbesc cu fiecare. n    A adus altă persoană.

f   Vin la oricare. o    Cererea tuturor este înregistrată.

g  Mă bucur pentru oricare copil. p    Cutare sosește ultimul.

h  Am ajutat pe cineva. q    Părerea oricui este alta.

i   Ea este altcineva. r    Mai dorește vreun copil vitamine?

3 Menționează cazul pronumelor și al adjectivelor 
pronominale nehotărâte din secvența dată: 

„EXTRATERESTRUL: Hm… ciudată economia 
asta a voastră… Și n-ați încercat, în sistemul vos-
tru solar, să inventați altceva? De exemplu, ca fie-
care mamă să facă supă pe propria ei planetă?

ADRIAN: Ba da, dar din păcate tata ne-a spus că 
nicio altă formulă nu merge…“

Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca 
 amintire o pijama

4 Imaginează-ți un  dialog, de 6 – 8 replici, între tine și 
un extraterestru, în care să folo sești cel puțin cinci 
pronume și adjective pronominale nehotărâte.

72 73
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1 Alege-ți un scriitor contemporan sau un jurnalist de succes din cultura 
română. Selectează din presa online sau cea scrisă un interviu acordat 
sau realizat de acesta, după caz, și evidențiază cu argumente:

• Relevanța sau importanța temei pentru mediul cultural
• Atitudinea jurnalistului în timpul interviului (de exemplu: condescen-

dentă, împăciuitoare etc.)
• Succesul intervievării: existența unei minime documentări în prea-

labil a reporterului, dacă interviul și-a atins scopul etc.
• Mărcile oralității

2    Activitate pe grupe! Formați trei grupe și alegeți-vă câte o personali-
tate din spațiul cultural maghiar:

 a Erika Miklósa (artist liric); 
 b József Gregor (artist liric);
 c Zoltán Solymosi  (balerin).

Culegeți informații relevante referitoare la activitatea lor artistică, uti-
lizând surse online. Stabiliți o temă de actualitate și pregătiți un set de 
întrebări, în limba română și în limba maghiară, în vederea realizării inter-
viului.

3 Redactează un articol de 200 – 250 de cuvinte pentru 
blogul personal sau revista școlii, despre importanța 
dezvoltării timpurii a simțului civic la copii și adoles-
cenți. Include exemple de manifestări recente ale 
simțului civic în societatea românească și în cultura 
maternă.

4 Având în vedere experiența ta de lectură, alege un autor 
din literatura universală a cărui operă te-a impresionat 
și concepe un set de întrebări pe care i le-ai adresa pri-
vind responsabilitatea unui scriitor față de societatea în 
care trăiește.

Elemente de interculturalitate

Elemente de interculturalitate U1U3U5



RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea narativă 
O dimineață cât toate anotimpurile de Horea Poenar

U6 Lectură și autocunoaștere (I)

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală:
• Acte de vorbire
• Lectura imaginii
Redactare:
•  Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogal.
   Integrarea părților

Nivelul sintactico-morfologicRecapitulare clasele V – VII

Elemente de construcție  
a comunicării

Exprimarea cantităţii şi a ordinii (numeralul) 
Aplicativ
• Numeralul fracționar 
• Numeralul distributiv/multiplicativ/adverbial 
• Valorile morfologice ale numeralului
Exprimarea coordonatelor acţiunii/contextului – spaţiu, timp, modalitate 
(adverbul, locuțiunea adverbială) 
• Gradele de comparaţie 
•  Adverbul în propoziţie: complement circumstanţial de loc/timp/mod; atribut 

adverbial 
Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură (interjecţia) 
• Interjecția predicativă 

Lectură



Lectură și autocunoaștere (I)
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Lectură și autocunoaștere (I)U6

Un text de Horea Poenar pornind de la câteva haikuuri de Matsuo Bashō, Shida 
Yaha, Yosa Buson și Hon'inbō Shūsai

Vântul de iarnă suflă
Ochii pisicilor
Clipesc.

«Vezi, cu cât e mai puțin limbaj, cu atât putem ajunge mai aproape de esența 
lucrurilor. Senzația de iarnă, pregnanța* realului, atunci când totul e concis, când 
cuvintele nu fac decât să taie în vizibil un adevăr pe care să-l vezi, prin care să 
umbli.» Mâna lui umblă prin aer, gesturile prind parcă bucăți de vizibil și le dau 
apoi drumul de parcă ne-am juca de-a realitatea într-un decor de teatru sau în 
fața unei camere de cinema. 

Nu e iarnă, spune ea citind paginile în biblioteca școlii, pe masa de lângă 
fereastră unde lumina ajunge după ce se pierde și se regăsește mai întâi în 
coroana vastă a copacilor de afară. E mai, în curând va veni vacanța, voi fi fericită 
de cum vom pleca la bunici, acolo unde sunt pisicile mele, mă voi juca în grădină cu ele și lenea lor mă va face să 
cred că vara va fi fără sfârșit. Ea e elevă în clasa a opta, are ochii verzi și părul negru, are note mari la toate mate-
riile și îi place să deseneze. 

Culcat
Văd norii care trec.
Cameră de vară.

«Vezi, ajunge să citești despre apa dintr-un izvor și să-ți fie deodată sete, ajunge să auzi numele unor fructe, 
mai ales cele pe care le știi, de care memoria ta e plină și să le simți mirosul de parcă ar izbucni brusc din pagină.» 
Din nou mâna lui umblă, de data aceasta cu palma desfăcută gata să culeagă cireșele de pe creangă sau degetele 
să înconjoare forma perfectă a unui măr. 

Ea însă desenează acum, aproape neatentă că o face în caietul de teme, sunt fructele din grădina bunicilor, 
într-o zi îi va aduce profesoarei în dar câteva, vedeți cât sunt de fragede, vedeți, asta e pentru mine bucuria copi-
lăriei. Desenează-le, Aura, tu ai un talent și trebuie să te ridici la înălțimea a ceea ce ți-a fost dat, altfel talentul se 
va risipi. Căci, dacă nu o vei face, atunci ar fi meritat poate ca talentul să fie dat altcuiva. 

Câinele latră
Poate după un hoț
Perii sunt în floare.

«Vezi, cât respect pentru spațiu, pentru importanța fiecărui lucru mărunt, a fiecărei vieți, a fiecărui moment. 
Poezia e ca o memorie din care nimic nu se pierde pentru că totul e important, mai ales ceea ce uiți sau chiar nu 
vezi în graba zilelor.» Mâna lui nu se mișcă acum, nu vrea poate să tulbure nici măcar consistența aerului pe 
care-l văd în raza de lumină în care plutesc particulele de praf ce s-au ridicat de pe masa dintre noi sau din cărțile 
din care îmi citește. Așa cum îi văd pe ceilalți, așteptând ca interviul să se încheie, să-și strângă aparatura de fil-
mat și să mergem spre gară ca să ne întoarcem acasă, unde voi nota în jurnal toate acestea.

Eram sigură că ei citesc, spune Aura, altcineva a scris cu siguranță aceste poeme. Ea zâmbește și desenează 
din nou, dar florile ei sunt de cireș, își scoate din penar creioanele colorate și pagina începe să strălucească, a și 
uitat că trebuie curând să se întoarcă în sala de clasă și a uitat, cât de ciudat, că nu e încă vacanță, că e abia mai.

Scrie o pagină de jurnal în care să prezinți o situație/o întâmplare în 
care ai aflat/descoperit ceva surprinzător despre tine. 

Le poți împărtăși colegilor această experiență de autocunoaștere.

Arhiva personală a autorului
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Primul răsărit
Un nor pe cer
Ca un nor într-un tablou.

Ea nu mai citește, așa că noi nu vom ști dacă mâna celui care vorbea în fața camerei s-a mișcat sau el, celălalt el, 
a plecat spre gară și va ajunge poate spre seară acasă, iar de pe fereastra trenului va privi, cum privesc eu acum, 
curțile și grădinile caselor, pomii desfrunziți și iarba gălbuie sau ruginie, pentru că e noiembrie și curând va veni 
ninsoarea și tu, oriunde ai fi tu, cel care citești, și oricare ar fi anotimpul tău, știi deja foarte bine, nu-i așa, ce se 
va întâmpla atunci. 

Ochii pisicilor clipesc.“ 
* pregnanța – care iese în relief, vizibil, clar etc.

Horea Poenar, O dimineață cât toate anotimpurile

Desene de Aura Poenar
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1 Desparte în silabe două secvențe cu haikuuri din textul dat. 
Recitește informațiile despre haiku din Unitatea III (SPAȚIU ȘI 
TIMP – I) și verifică respectarea/nerespectarea regulii referitoare 
la măsura versurilor.

2 Citește următorul fragment și rezolvă cerințele date: 

Nu e iarnă, spune ea citind paginile în biblioteca școlii, pe masa 
de lângă fereastră unde lumina ajunge după ce se pierde și se 
regăsește mai întâi în coroana vastă a copacilor de afară. E mai, 
în curând va veni vacanța, voi fi fericită de cum vom pleca la 
bunici, acolo unde sunt pisicile mele, mă voi juca în grădină cu ele 
și lenea lor mă va face să cred că vara va fi fără sfârșit. Ea e elevă 
în clasa a opta, are ochii verzi și părul negru, are note mari la toate 
materiile și îi place să deseneze. 

a Selectează cuvintele care conțin diftong și pe cele care conțin vocale în hiat.
b Transcrie trei cuvinte din câmpul lexico-semantic al școlii.
c Alcătuiește enunțuri cu omonimele cuvintelor subliniate.
d Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului grădină.

3 Completează tabelul de mai jos cu câte un exemplu extras din fragmentul dat:

Ea nu mai citește, așa că noi nu vom ști dacă mâna celui care vorbea în fața camerei s-a mișcat sau el, celălalt el, 
a plecat spre gară și va ajunge poate spre seară acasă, iar de pe fereastra trenului va privi, cum privesc eu acum, 
curțile și grădinile caselor, pomii desfrunziți și iarba gălbuie sau ruginie, pentru că e noiembrie și curând va veni 
ninsoarea și tu, oriunde ai fi tu, cel care citești, și oricare ar fi anotimpul tău, știi deja foarte bine, nu-i așa, ce se 
va întâmpla atunci. 

Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului

Derivare Compunere Schimbarea valorii gramaticale

…. ….. ….

4 Notează sinonime contextuale pentru cuvintele date: 

a concis; 
b vastă; 
c particule; 
d talent; 
e ar izbucni;
f se va risipi.

5 Alcătuiește enunțuri cu antonimele următoarelor cuvinte: 

a desfăcută; 
b se pierde; 
c a uitat.

6 Recitește următoarea secvență și selectează cinci cuvinte cu 
sens propriu. Construiește un enunț în care două dintre aceste 
cuvinte să aibă sens figurat. 

Eram sigură că ei citesc, spune Aura, altcineva a scris cu 
siguranță aceste poeme. Ea zâmbește și desenează din nou, dar 
florile ei sunt de cireș, își scoate din penar creioanele colorate 
și pagina începe să strălucească, a și uitat că trebuie curând să 
se întoarcă în sala de clasă și a uitat, cât de ciudat, că nu e încă 
vacanță, că e abia mai.
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7 Stabilește ordinea/alternanța vocilor din text, identificând sec-
vențele aferente: 

a haikuurilor;
b vocii interpretului/celui intervievat (voce pusă tot timpul între 

ghilimele) în fața camerei de filmat;
c vocii naratorului 1 (cel care descrie contextul interviului și, în 

fapt, îl povestește într-un jurnal);
d vocii ei, a fetiței Aura (are întotdeauna alineatul ei, ca într-un alt 

cadru de film);
e vocii profesoarei care îi vorbește Aurei despre relația dintre 

talent și responsabilitate;
f vocii naratorului 2 (cel care intervine la final, spune printre 

altele „noi“ și închide textul vorbind cititorului).

8 De câte ori intervine fiecare voce în text? Realizează, în caiet, 
o schemă în care să reprezinți structura textului, valorificând 
exercițiul anterior. 

9 Prezintă modul în care este semnalizată trecerea de la o voce la alta 
în fragmentul dat. Vei putea avea în vedere semne de punctuație, 
mărcile adresării directe, scrierea cu alt tip/corp de literă etc. 

Ea însă desenează acum, aproape neatentă că o face în caietul 
de teme, sunt fructele din grădina bunicilor, într-o zi îi va aduce 
profesoarei în dar câteva, vedeți cât sunt de fragede, vedeți, asta 
e pentru mine bucuria copilăriei. Desenează-le, Aura, tu ai un 
talent și trebuie să te ridici la înălțimea a ceea ce ți-a fost dat, 
altfel talentul se va risipi. Căci, dacă nu o vei face, atunci ar fi 
meritat poate ca talentul să fie dat altcuiva. 

10 Cum se marchează trecerea de la o voce la alta în restul textului? 
Motivează-ți răspunsul.

11 Ilustrează pasajele cu exemple adecvate:
a narative; 
b descriptive; 
c dialogale/monologale.

12 Exemplifică, în caiet, convențiile interviului, precizând elemente 
de structură, roluri și mărci ale adresării directe.

13 Care este tema interviului din text? Poți alege dintre următoarele 
va riante:

a anotimpurile;  c talentul;
b interpretarea haikuurilor;  d altă temă (pe care o vei preciza).

14 Transcrie, din jurnalul naratorului 1, cuvinte/sintagme care reprezintă elementele nonverbale ale comunicării 
remarcate la cel intervievat. 

15 Realizează portretul Aurei, valorificând schema dată:

Statutul personajului: …

Portretul fizic: …AURA

Portretul moral: …

Desen realizat de Doina Brișan
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16 Cum explici constatările Aurei din replica: Nu e iarnă, spune ea 
citind paginile în biblioteca școlii, pe masa de lângă fereastră 
unde lumina ajunge după ce se pierde și se regăsește mai întâi 
în coroana vastă a copacilor de afară. E mai […]?

17 Orice haiku este, de fapt, o esențializare, o concentrare a unei 
emoții, a unui spațiu și a unui timp. Identifică:

a anotimpul/momentul zilei surprins în fiecare haiku din tex-
tul dat;

b relația dintre anotimpul surprins în haiku și timpul/anotim-
pul în care e citit.

18 În funcție de experiența de viață, fiecare dintre noi asociază 
anotimpurilor/momentelor zilei anumite emoții. Discutați în 
perechi și comparați emoțiile asociate de voi unui anotimp, 
la alegere. Ce constatați?

19 Care crezi că e motivul concordanței dintre anotimpul sur-
prins în haiku și stările cititorului? În formularea răspunsului 
tău vei putea valorifica secvența:

Vezi, ajunge să citești despre apa dintr-un izvor și să-ți fie 
deodată sete, ajunge să auzi numele unor fructe, mai ales cele 
pe care le știi, de care memoria ta e plină și să le simți mirosul 
de parcă ar izbucni brusc din pagină. 

20 Citind, Aura înțelege și acceptă diferența dintre timpul exte-
rior (cel în care citește) și timpul interior (cel declanșat de 
lectura poeziei). Putem considera că textul ne vorbește 
despre Aura și despre evoluția ei în cunoașterea de sine? 
Motivează-ți răspunsul.

21 Comentează secvența dată:

Vezi, cât respect pentru spațiu, pentru importanța fiecărui 
lucru mărunt, a fiecărei vieți, a fiecărui moment. Poezia e ca o 
memorie din care nimic nu se pierde pentru că totul e impor-
tant, mai ales ceea ce uiți sau chiar nu vezi în graba zilelor. 
Formulează-ți răspunsul pe baza următoarelor aspecte:

a egalitatea lucrurilor, oricât de mărunte ar fi; 
b importanța fiecărui detaliu; 
c fiecare detaliu impresionează puternic, chiar dacă se pro-

duce rapid; 
d fiecare detaliu e cât o lume în sine deoarece influențează 

puternic imaginația;
e definirea literaturii ca memorie imensă a lumii.

22 Prezintă relația cititor – literatură așa cum reiese din sec-
vența: e noiembrie și curând va veni ninsoarea și tu, oriunde 
ai fi tu, cel care citești, și oricare ar fi anotimpul tău, știi deja 
foarte bine, nu-i așa, ce se va întâmpla atunci.

În elaborarea răspunsului poți valorifica explicarea titlului.
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Comunicare orală/redactare

Comunicare orală
1 Exprimă-ți opinia despre imaginile asociate tex-

tului O di  mineață cât toate anotimpurile de Horea 
Poenar (motivul pentru care te-au impresionat 
sau nu).

2 Te-au ajutat informațiile din textul dat să înțelegi 
altfel desenele Aurei Poenar? 

Motivează-ți răspunsul.

3 Propune alte elemente vizuale pentru textul lui 
Horea Poenar. 

Redactare
1 Redactează un text narativ de 250 – 300 de cu vinte, 

în care să îmbini secvențe de tip narativ, explicativ, 
descriptiv și dialogal. 

Alege una dintre următoarele teme:

a Călătorii/aventură;

b Tradiţii şi obiceiuri;

c Identitate personală.

2 Unul dintre cititorii textului lui Horea Poenar pos-
tează pe blogul personal aprecieri referitoare la 
surprinzătoarea îmbinare a vocilor. 

Redactează un comentariu de cel mult 100 de cu -
vinte pe care l-ai publica pe blog pentru a susține/con-
trazice părerea cititorului.

3 Redactează un text de 100 – 150 de cuvinte, sub forma unui jurnal, în care să integrezi secvența trebuie să te ridici 
la înălțimea a ceea ce ți-a fost dat, altfel talentul se va risipi.
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Numeralul
Lucrați pe grupe. Citiți cu atenție textele și rezolvați cerințele:

a „XXXX (Denumire XXXX 5 mg)
1. Descriere: Medicament antialergic, care nu produce 
somnolență. Controlează reacția alergică și simpto-
mele acesteia. XXXX este indicat pentru ameliorarea 
simptomelor asociate cu:
– rinita alergică (RA)
– urticaria idiopatică cronică (UIC)
Forma farmaceutică: Comprimate filmate
Concentrația: 5mg
Ambalaj: Cutie x 1 compr. film. (PCTFE/PVC/Al)
Valabilitate: ambalaj 2 ani
Cod ATC R06AX27
Firma – Țara producătoare YYYYYYY
Autorizație de punere pe piață YYYYYYY
PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR
XXXX 0,5 mg/ml soluție orală, desloratadină 

2. ÎNAINTE SĂ LUAȚI XXXX
Nu luați XXXX
– dacă sunteți alergic (hipersensibil) la desloratadină, 
loratadină sau la oricare dintre celelalte componente 
ale XXXX.
XXXX soluție orală este indicat copiilor cu vârste 
cuprinse între 1 și 11 ani, adolescenților (cu vârsta de 
12 ani și peste) și adulților, inclusiv vârstnicilor. 
3. CUM SĂ LUAȚI XXXX
Copii cu vârsta de 1 până la 5 ani: luați 2,5 ml (½ dintr-o 
linguriță de 5 ml) soluție orală, o dată pe zi.
Copii cu vârsta de 6 până la 11 ani: luați 5 ml (o 
linguriță de 5 ml) soluție orală, o dată pe zi.
Adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste): 
luați 10 ml (2 lingurițe de 5 ml) soluție orală, o dată 
pe zi.”

b „Grădina Botanică Alexandru Borza
Înfiinţată în anul 1920 şi deschisă oficial pentru public în anul 1925, Grădina Botanică Alexandru Borza din 

Cluj-Napoca este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, ale cărei baze au fost puse în actualul amplasament 
de către Alexandru Borza, personalitate marcantă a biologiei româneşti.

Grădina Botanică se întinde pe o suprafaţă de 14 ha, teren cu configuraţie variată, potrivit pentru creşterea şi 
dezvoltarea plantelor de pe diferite continente. Aici sunt cultivate circa 10.000 de categorii specifice, grupate, 
pentru o mai bună administrare, în mai multe sectoare:  ornamental, fitogeografic, sistematic, economic, comple-
xul de sere şi sectorul destinat persoanelor cu deficienţe de vedere (creat relativ recent pentru a veni în întâmpi-
narea necesităţilor exprimate în repetate rânduri de către comunitate).

Sectorul Ornamental este menit să ofere vizitatorului o paletă largă de specii şi varietăţi horticole decorative a 
căror formă şi culoare se schimbă după sezon. Menţionăm aici rosariumul ce conţine aproximativ 250 de soiuri de 
trandafiri şi colecţiile de: lalele, narcise, zambile, dalii, cane, gladiole şi crini ce se schimbă în funcţie de sezon.“

(site-ul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Elemente de construcție a comunicării

c d
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1 Precizați tipul fiecărui text dat (continuu, discontinuu, multimodal).

2 Explicați, într-un enunț, scopul fiecărui text, precizând destinatarul.

3 Menționați, pentru fiecare tip de text, rolul numeralelor.

4 Care ar fi consecința eliminării numeralelor din textele date?

5 Enumerați alte situații în care folosirea numeralului este indispensabilă.

Partea de vorbire care exprimă numărul sau ordinea obiectelor 
în tr-o serie numerică se numește numeral.
Clase de numerale:
1 Numerale cardinale – exprimă numărul, cantitatea:

a simple (unu/una, doi/două, trei…); 
b compuse (unsprezece, cincisprezece, o sută patruzeci și doi).

2  Numerale ordinale – exprimă ordinea obiectelor dintr-o serie 
numerică:
a simple (primul/prima, întâiul/întâia); 
b  formate din numeral cardinal + componentele al... -lea, a... -a 

(al doilea, a doua).

Numeralele pot fi însoțite de articolele demonstrative dacă aces-
tea îndeplinesc rolul articolului hotărât (cel, cea, cei, cele, celui, 
celei, celor).

Exemple: Cele două fete au intrat în cofetărie. (fetele)
 Cel de-al treilea fiu al împăratului a fost destoinic. (fiul)

Observație! Conform Gramaticii limbii române pentru gimna-
ziu, cuvintele cel, cea, cei, cele, celui, celei, celor sunt pronume 
semiindepedente, atunci când înlocuiesc substantivul regent, iar 
acesta poate fi identificat în context.

Exemple: Au venit după ora stabilită doi băieți. Cei doi au motivat 
întârzierea. (cei doi băieți)
Cel de-al doilea a spus că nu auzise ceasul. (cel de-al doilea băiat)

Numeralele cardinale și ordinale pot avea trei tipuri de valori:

Valoarea Caracteristici Exemple

Adjectivală Numeralul se acordă cu substantivul determinat. A citit două capitole.

Pronominală Numeralul se poate înlocui cu pro nume. Trei merg la clubul de lectură. (ei)

Substantivală
Numeralul se folosește pentru formularea unor 
texte în diferite științe (matematică, chimie) sau 
apare în combinația substantiv + numeral

Unghiul are 90 de grade.
E o soluție salină cu concentrație 2%.
Nu găsesc blocul 15.

(conform Gramaticii limbii române pentru gimnaziu)
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b „— Nu se poate, zise el. Huţu e prost; îl ştiu eu: e copilul meu.
 — Dumneata nu înţelegi, urmă iar dascălul. E bun Huţu. Pentru că să vezi dumneata: spre a putea să fii dascăl, 

se cer trei lucruri: întâi o carte de botez, a doua un atestat că eşti absolut preparandist, a treia că cunoşti cele opt 
glasuri şi podobiile, a patra să ştii tipicul; toate celelalte le înveţi din carte. Lui Huţu nu-i lipseşte decât atestatul; 
le are toate celelalte. Ar trebui să meargă la oraş, să stea doi ani, cum am stat şi eu, şi să-şi ia atestatul.

 Budulea se ridică în picioare. Începea să înţeleagă că învăţătura prea multă cam sminteşte capul omului şi 
parcă-i era frică să mai stea cu dascălul.

 — Eu, urmă dascălul, sunt feciorul paracliserului din Văideni. M-am trezit trăgând clopotele, aprinzând şi stin-
gând lumânările în biserică şi purtând cădelniţa după popa. Am învăţat apoi să cânt în strană şi să citesc şi, când 
eram de douăzeci şi unu de ani, m-am dus să fac preparandia. Huţu ştie mai mult decât ştiam eu atunci, fiindcă 
le-a învăţat toate de la mine. Apoi nu e decât de 15 ani şi trebuie să meargă să-şi ia atestatul, pentru că, îţi spun 
eu: nu primesc alt dascăl în sat decât pe unul care a învăţat la mine.“ 

Ioan Slavici, Budulea Taichii

c „Ieri dimineață pe la ora șapte,
Când încă era aproape noapte

Și toți copiii dormeau încă tun,
A fost săvârșită o crimă în prun.

Un vierme necunoscut s-a introdus
În pruna cea mai de sus.

I-a supt sângele dulce și-n grabă
A azvârlit-o fără viață în iarbă.

Apoi, ca și cum nimic nu s-a întâmplat,
 A plecat.

La opt și zece minute apoi,
Furnicile-au găsit trupul prunii-n trifoi, […]

La nouă și cinci au venit păsările, detectivii cei mici,
Și le-au anchetat, și le-au acuzat pe furnici.

La ora zece fix au venit procurorii cei mari,
Îmbrăcați în uniforme de grădinari. […]

La ora treisprezece și două minute exact,
Încă nu-l prinseseră pe vinovat.

Ei nu știau că viermele nu fusese vierme, ci omidă
Pe care nu aveau cum s-o prindă [...]“ 

1 Citește textele următoare și apoi completează tabelul: 

a „În pridvorul casei mele, Pentru că-s, uitai să spui
 E un cuib de rândunele. Doi părinți și patru pui. […]

 Deși nu-s un bogătaș Puii-i văd ieșind în prag
 Am, deci, șase subchiriași. Patru guri deschise larg.“ 

Ana Blandiana, Subchiriașii

 

Numerale cardinale
Numerale ordinale Valoarea

simple compuse

... ... .... ....

2 Explică rolul numeralelor în fragmentele din Budulea Taichii de Ioan Slavici și Fapt divers de Ana Blandiana.

3 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) fiecare dintre afirmațiile de mai jos. Reformulează-le pe cele false pentru a 
obține afirmații adevărate:

a În enunțul „Trei etaje l-au epuizat“, numeralul este cardinal și are valoare adjectivală.
b În enunțul „Stă la etajul trei“, numeralul este cardinal, cu valoare adjectivală.
c În enunțul „Cei trei străbat drumul spre școală“, există un numeral cardinal cu articol demonstrativ.

Ana Blandiana, Fapt divers
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d În enunțul „Deși are trei colegi, celui de-al treilea îi cere mereu creionul“, 
există un numeral ordinal care determină un pronume semiindependent. 

e În enunțul „Au plecat două fete mai devreme. Cele două nu au șters 
tabla“, există un numeral care este precedat de articol demonstrativ.

f În enunțul „Patru ies mereu la tablă“, numeralul este cardinal, cu valoare 
substantivală.

4 Precizează valorile gramaticale ale cuvântului „un“ din 
următoarele enunțuri:

a Pâinea costă un leu.
b Un copil ascultă și altul citește.
c Doar un șarpe a scăpat din cușcă.
d Trece un copil pe stradă.
e Are un creion și două caiete.
f A auzit că Adi are un singur frate.
g Numai un minut a avut de așteptat și s-a supărat.

5 Alege varianta corectă pentru valoarea morfologică 
a cuvântului o din fiecare afirmație de mai jos, apoi 
motivează-ți răspunsul:

A. „O cunoaște din excursia de anul trecut.“ 
a articol hotărât;
b numeral ordinal;
c pronume personal.

B. „Trebuie folosită în rețeta de prăjitură o portocală.“
a pronume personal;
b numeral cardinal;
c articol hotărât.

C.  „O! Ce frumos au înflorit ghioceii!“,
a interjecție;
b articol hotărât;
c numeral cardinal.

D.  „A hotărât că dorea o carte de colorat și două 
creioane.“
a pronume personal;
b numeral cardinal;
c adjectiv pronominal nehotărât.

E.  „O elevă s-a calificat la olimpiadă, alta va încerca și 
anul viitor.“
a articol nehotărât;
b adjectiv pronominal nehotărât;
c numeral cardinal.

Lucrați în perechi! Precizați sensul cuvintelor subliniate 
în următorul text, apoi identificați numeralele de la care 
s-au format:

Cel mai mult îmi place să merg vara în excursii și 
drumeții. Locurile care poartă pecetea trecutului mă atrag 
în mod deosebit. Vara trecută am vizitat bisericile și cetățile 
fortificate ale Transilvaniei, deși la Sighișoara mai fusesem 
de trei ori, când eram mai mic. Cea care s-a bucurat ală-
turi de mine de această excursie a fost mama. Amândoi am 
admirat frumusețea clădirilor, am fost interesați de istoria 
acestora, de lucrările de artă populară care dovedesc gus-
tul pentru simplitate și naturalețe, de tradițiile și obiceiurile 
locale. Jumătate din timp l-am petrecut pe drumurile care 
ne conduceau de la o destinație la alta, dar am avut timp să 
vizităm câte trei obiective în fiecare localitate. Cred că am 
câștigat dublu din această experiență, față de o altă ale-
gere pentru vacanță: am descoperit frumusețile țării și am 
înțeles care sunt valorile noastre. 
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Există și alte cuvinte sau construcții asociate ideii de număr, pe lângă numeralul cardinal și numeralul ordinal. În 
lucrările de gramatică tradițională, acestea figurează ca numerale speciale (multiplicative, fracționare, adverbiale, 
distributive și colective). În lucrările recente, sunt interpretate diferit și aparțin altor părți de vorbire, astfel:

Lucrările de gramatică tradiționale  
(Gramatica limbii române, GALR, 2005)

Lucrările de gramatică recente  
(Gramatica de bază a limbii române, 2016)

1  Numeral multiplicativ indică numeric proporția în care 
spo rește o cantitate sau o calitate. 
El se poate forma de la orice numeral cardinal, dar cele 
mai cunoscute numerale multiplicative sunt: îndoit, întreit, 
împătrit, înzecit, însutit, înmiit. Primele au și sinonime neo-
logice: dublu, triplu, cvadruplu, cvintuplu, sextuplu. 
Acest tip de numeral are valoare adjectivală sau poate fi uti-
lizat adverbial.
Exemple: Câștigul dublu l-a bucurat enorm.
Au muncit înzecit în acest an.

1  Multiplicativele (îndoit, întreit, împătrit, înzecit, însutit, 
înmiit etc.) sunt adjective (provenite, majoritatea, din parti-
cipiu). Tot adjective sunt și sinonimele lor neologice (dublu, 
triplu, cvadruplu etc.)
De exemplu: 
Au depus eforturi întreite pentru a realiza proiectul.

2   Numeralul fracționar este o modalitate de redare a 
raportului parte/întreg și exprimă cantitatea sau numărul 
părților desprinse dintr-un întreg. 
Este derivat cu sufixul -ime de la numeralul cardinal: 
doi+ime=doime; treime, pătrime, o zecime, trei sutimi etc. 
Acest numeral are valoare substantivală (se substituie 
substantivului).
De exemplu: O doime au ales olimpiada de matematică.

2   Fracționarele (doime, treime, zecime, sutime etc.) sunt 
substantive feminine, deoarece au forme diferite de număr 
și pot primi adjective.
De exemplu: Două pătrimi din text a fost dialog.

3   Numeralul adverbial indică de câte ori se repetă o acțiune 
sau în ce proporție numerică se manifestă o calitate (canti-
tate) a unui obiect. Acesta este întotdeauna circumstanțial, 
iar în structura lui intră:
a  un numeral cardinal + substantivul dată; prepoziția de + 

numeral cardinal + ori: o dată, de două ori, de trei ori etc.;
b  un numeral ordinal + substantivul oară: prima oară, a 

doua oară, a treia oară etc.

3   Adverbialele cardinale (o dată, de două ori, de trei ori, 
de o mie de ori etc.) și adverbialele ordinale (prima dată/
întâia dată, a doua oară, a zecea oară etc.) sunt locuțiuni 
adverbiale, pentru că nu au gen, număr, caz. În plus, aces-
tea au funcție de circumstanțiale.
De exemplu: A citit textul de două ori pentru a-l înțelege.

4   Numeralul distributiv indică repartizarea obiectelor în 
grupuri egale numeric și este reprezentat prin asocierea 
adverbului câte cu un numeral: câte unul/câte una, câte 
doi/câte două, câte trei, câte patru, câte zece etc. Valorile 
acestui numeral sunt: substantivală (centru), adjectivală 
sau adverbială (adjuncți).
Exemple: Câte trei din clasă mergeți la cabinetul medical.
Câte trei copii sar la groapa de nisip.
Au concurat câte trei.

4   Distributivele (câte unul/câte una, câte doi/câte două etc.) 
și colectivele (toți/toate trei etc.) reprezintă construcții 
speciale în care intră adverbul câte sau adjectivul pronom-
inal nehotărât toți/toate + numerale cardinale.
De exemplu: Câte două intrau în sala de sport.

5   Numeralul colectiv exprimă mulțimi formate din două 
sau mai multe elemente privite global. Formele acestuia 
sunt: amândoi/amândouă, ambii/ambele; tustrei/tustrele, 
câteșitrei/câteșitrele, toți trei/toate trei etc. Acest nu–meral 
are valoare substantivală sau adjectivală.
De exemplu: Ambii vin la ora zece. Amândouă colegele au 
sosit.

5   Colectivele (amândoi/amândouă, câteșitrei/câteșitrele, 
tustrei/tustrele etc.) sunt interpretate ca pronume/adjec-
tive pronominale nehotărâte, indicând mulțimi formate din 
două sau mai multe elemente privite global. Gramatical, 
ele se comportă precum pronumele nehotărâte.
De exemplu: Amândouă colegele vin la sala de sport.

1 Transcrie din următoarele enunțuri cuvintele sau construcțiile asociate ideii de număr:
a Se vor întâlni de trei ori pentru a realiza proiectul.
b Tuspatru vor contribui cu câte un sfert din conținutul științific.
c Doi dintre ei vor alege textele pentru jumătate dintre slide-uri.
d Cel de-al treilea va contribui cu alegerea a câte două imagini pentru fiecare slide.
e Ultimul va avea aport dublu, deoarece va alege modul tranziției slide-urilor și va adăuga muzica.
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Adverbul se raportează la acțiuni, stări, evenimente și însușiri, pe 
care le caracterizează.
Acesta exprimă:

a  o caracteristică a procesului realizat prin verb: am ajuns ieri, 
am pornit împreună, am ieșit afară;

b  o însușire/caracteristică realizată prin adjectiv sau adverb.

Adverbele au o formă invariabilă și nu se acordă cu termenii 
regenți.

De exemplu: grav speriat – grav speriată

2 Completează următoarele enunțuri transcrise în caiet, cu tipurile de 
numeral cerute în paranteze:
a Elevii vor merge pe stradă… (distributiv)
b Din afacerea cu lavandă se câștigă… (multiplicativ)
c … au ales să participe la concurs. (colectiv)
d … răspuns a fost cel corect. (ordinal)
e Pentru o mai bună alegere, gândiți-vă… (adverbial)
f … dintre elevi au absentat din motive medicale. (fracționar)

3 Joc! Pregătiți bilețele pe care să notați numerale cardinale de la unu 
la zece și amestecați-le într-un bol. Un elev extrage un bilețel și apoi 
numește un coleg care să formeze cuvinte sau construcții asociate cu 
numerele, pornind de la numeralul cardinal indicat.

4 Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F) fiecare dintre afirmațiile următoare. 
În cazul afirmațiilor false, menționează varianta corectă:
a În propoziția „Le-a răspuns amândurora“, există un colectiv care se 

poate înlocui cu un pronume.
b În propoziția „Au intrat în sala de sport câte doi“, există un distributiv 

care determină un verb.
c În propoziția „În ziua examenului vor depune un efort triplu“, există un 

multiplicativ care determină verbul.
d În propoziția „Le-a amintit regulile de două ori“, există un adverbial 

care determină substantivul regulile.
e În propoziția „O treime dintre elevi au avut nevoie de medic“, există un 

fracționar.

5 Imaginează-ți că ești comentator sportiv, la un post de radio renumit. Scrie un text de minimum 100 de cuvinte, în 
care să prezinți o competiție sportivă (fotbal, baschet, dans sportiv etc.), folosind diverse forme de numeral sau de 
construcții cu numere pe care le-ai studiat.

Adverbul 
1  Lucrați în perechi! Formați adverbe, adăugând sufixele -ește, 

-iș/-âș sau -mente următoarelor substantive, adjective și verbe: 

•  fire …

•  chior …

•  total …

•  piept …

•  ungur …

•  bărbat …

•  domn …

•  real …

•  târî …

2 Prezintă, într-un text de 30 – 40 de cuvinte, contextul spațio-temporal, 
pornind de la un cadran al imaginii alăturate, în care vei utiliza adverbe 
de loc, de timp și de mod.
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Funcțiile sintactice ale adverbelor și ale locuțiunilor adverbiale
În propoziție, adverbul și locuțiunea adverbială pot îndeplini 
funcția sintactică de:
Complement circumstanțial de loc:

Exemple: Muncește acasă.  Privesc în față.
  (verb) (adverb de loc) (verb)  (locuțiune adverbială de loc)
Complement circumstanțial de timp:
Exemple:
Muncește noaptea.           Din când în când mă întâlnesc cu prietenii.
      (verb) (adverb de timp)     (adverb de timp)        (verb)
Complement circumstanțial de mod:
Exemple:
Muncesc împreună.  Muncește mult.
(verb)    (adverb de mod)     (verb)     (adverb de mod)
A plecat pe neașteptate.
(verb)    (locuțiune adverbială de mod)
Atribut adverbial: 
Exemple:  Ploaia de aseară m-a indispus.  Munca de acasă este confortabilă.
                    (substantiv)   (adverb de timp)   (substantiv) (adverb de loc)

Adverbul exprimă următoarele valori semantice: 
a modul sau cantitatea

Exemple: Muncește repede/bine/corect. 
  Muncește mult/suficient/destul/puțin.
b locul

Exemple: Locuiește acasă/aici/departe/jos/sus/înăuntru/
aproape.

c timpul
Exemple: Sosește acum/azi/mâine/curând/apoi/după-amiază/
ulterior/uneori.

 Întârzie frecvent/zilnic/lunar/anual/lunea/mereu/întruna/iar/iarăși. 

d cauza/scopul
Exemple: S-a răzgândit, de aceea/de aia nu vine. (locuțiune adverbială).
Unele adverbe sunt lipsite de autonomie, așa că apar doar lângă altă parte de vorbire și nu au funcție sintactică: 
cam, chiar, prea, doar, mai, măcar, numai, tot, nici etc.

Exemple: A lipsit prea/cam mult. 
  A lipsit vreo două luni. 

Îmbinările de cuvinte care au valoarea unui adverb se numesc 
locuțiuni adverbiale. 
În funcție de înțeles, locuțiunile adverbiale se clasifică în: 

–  locuțiuni adverbiale de loc: la dreapta, la stânga, în sus, de-a 
lungul, de jur-împrejur, în jos, în față, în spate, în mijloc, în centru, 
ici-colo, pe alocuri etc.

 –  locuțiuni adverbiale de timp: când și când, din când în când, 
din nou, ceas de ceas, clipă de clipă, cu noaptea-n cap etc.

–  locuțiuni adverbiale de mod: pe neașteptate, de ajuns, de bună 
seamă, fără doar și poate, cu de-a sila, pe de rost, de prisos, cu 
siguranță etc. 
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1 După ce ai copiat tabelul în caiet, notează adverbele în 
coloana potrivită, în funcție de modul lor de formare:  

a Cățelul fugea împrejur.
b Ea este deșteapă foc.
c De ce întârzie zilnic? 
d Iarna, ursul hibernează.
e Revista apare săptămânal. 
f Domnul locuiește deasupra.
g Motanul intră hoțește.
h El se uită cruciș. 
i Bunica se trezește devreme. 
j Colegul meu este răcit cobză. 
k Soarele răsare dis-de-dimineață. 
l Zsolt vorbește românește. 
m Vin degrabă!
n Copila doarme după-amiaza.
o El vorbește apăsat.

Adverbe derivate cu sufixe Adverbe compuse Adverbe obținute din alte părți de vorbire

… … …

2 Identifică adverbele care pot avea grade de comparație. Selectează apoi două adverbe și alcătuiește enunțuri în 
care să le folosești la toate gradele de comparație: chiar, cam, devreme, repede, mult, târziu, bolnav, original, tare, 
convingător.

3 Transcrie, din următorul text, adverbele și locuțiunile adverbiale, menționând partea de vorbire determinată: 

„Deja mersese în linie dreaptă vreo cincizeci de pași. Nu-i răspunse nimeni. Era cam mare liniștea, nu 
simțeai cea mai slabă adiere, de fapt, nimic nu părea să se clintească.

— Măcar nu suflă curenți de abur încins, și tot e ceva, își zise în șoaptă.
Nu se putea să fi ajuns acolo decât ținând un drum pe care acum, desigur, urma să se întoarcă. Dar unde să 

se întoarcă? N-avea habar. Nu-i rămânea decât să continue. Se mai opri o singură dată până la stânca căreia i se 
vedea deja marginea. De departe, părea complet albastră, dar când se apropie deosebi carourile albe de fundal. 
Cât de neobișnuit! Din ce știa ea, astfel de suprafețe puteau să apară cel mult în năzăreli, nu în lumea reală. Dar 
ce erau năzărelile? Ceva foarte important, cum de uitase?! Și care era, până la urmă, lumea adevărată? Sigur 
nu cea în care nimerise – și nu se îndoia de asta – doar din greșeală.

Grade de comparație:
1 Gradul pozitiv (exprimă caracteristica simplu, fără a o compara cu alta): Aleargă repede.

2 Gradul comparativ (exprimă comparația dintre caracteristici):
a de superioritate: Aleargă mai repede ca Elena.
b de egalitate: Aleargă la fel de repede ca Andi.
c de inferioritate: Aleargă mai puțin repede ca Zoli.

3 Gradul superlativ (exprimă caracteristica la cel mai înalt sau cel mai scăzut grad):
a relativ (prin comparație  cu un grup): 

– de superioritate: Aleargă cel mai repede din clasă.
– de inferioritate: Aleargă cel mai puțin repede din clasă.

b absolut (exprimă, fără comparație, gradul cel mai înalt sau cel mai scăzut): 
– de superioritate: Aleargă foarte repede. 
– de inferioritate: Aleargă foarte puțin repede.
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Începu să urce ușor. Ce bine că se antrenase la cățărări pe vremea studiului! O vreme nu fu nevoie să înfigă 
nimic în stâncă, parcă i se lipeau tălpile de coastă. Totul se schimbă însă când ajunse pe la mijlocul urcușului și 
descoperi denivelările neregulate. Scoase pioleții și își potrivi echipamentul. Aruncă una din frânghii spre sin-
gura ieșitură vizibilă în stâncă. Din pricina netezimii, funia nu se fixă totuși de nimic, așa că repetă operația. 
Degeaba. Nu-i rămânea decât să scoată capătul cel mai dur de stalagmită din rucsac și să-l arunce, dacă se poate, 
cu maximum de precizie. Acesta se lipi bine.“ 

Ioana Nicolaie, Vertijia

4 Transcrie varianta corectă a următoarelor enunțuri, motivându-ți oral opțiunea:

a Preșcolarii sunt nespus/nespuși de sinceri.
b Se zice că problemele de matematică sunt grele/greu 

de înțeles. 
c Învățăm zilnic/zilnică lângă ferestrele largi/larg des-

chise.
d Vi s-au dat destui/destul de multe posibilități.
e A mâncat cam prea mult./A mâncat cam mult./A 

mâncat prea mult.
f Ar cam merge/cam ar merge în excursie./A mers cam.
g Mai s-ar duce/s-ar mai duce la concert.
h Aș mai dori/mai aș dori să merg la patinoar.
i A mâncat și dimineață./A mâncat și.
j Mai îl aștept/îl mai aștept în fața școlii.
k A mâncat decât două caise./A mâncat doar două caise.
l Tot ar citi/ar tot citi pentru că-i place.

5 Alcătuiește enunțuri în care cuvintele convingător, des-
chis, rapid să fie folosite, pe rând, cu valoare de adjec-
tiv și de adverb.

6 Notează adverbele din enunțurile următoare și pre-
cizează felul acestora. Menționează gradele de 
comparație ale adverbelor. 

a Anna vorbește bine românește. Andrea vorbește mai 
bine și mai corect românește decât Anna.

b Tigrul mănâncă mai mult decât o pisică. Cine 
mănâncă mai mult decât ar trebui, se îngrașă.

c Andrei locuiește aproape de școală, iar István, 
departe. Școala este mai aproape de centru decât 
căminul cultural.

d La concurs, Elena este prima, ea citește cel mai bine. 
George citește mai puțin expresiv, este al doilea. 
Deoarece Bernadette citește bine și expresiv, ea a 
primit premiul special.

7 Subliniază atributele adverbiale din următoarele enunțuri:

a Casele din stânga sunt ale bunicului.
b Plecatul devreme în excursie este plăcerea copiilor.
c Crengile de jos ale bradului ating ramurile de sus ale salcâmului de acolo.

8 Precizează funcția sintactică a adverbelor și a locuțiunilor adverbiale din enunțurile:

a Ion a rămas acasă.
b Îl văd venind de dincolo. 
c Amicul lui locuiește departe.
d Noi ne întâlnim poimâine. 
e Bunicul se culcă seara târziu. 
f Ne arată din când în când tema. 

g Ei s-au întors împreună. 
h Scrie corect! A plătit suficient. 
i Casa de aici este vândută. 
j Ziua de mâine va fi însorită. 
k Drumul din dreapta este cu sens unic. 
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9 Completează tabelul următor, după modelul dat:

Cuvânt Cuvântul în enunț Parte de vorbire Funcția sintactică
des Pădurea deasă este adăpostul optim al animalelor. adjectiv propriu-zis atribut adjectival

des Andrei ne vizitează … .

des Problemele cu absențele sunt … întâlnite.

des Părul … al fetei este încâlcit.

ușor Adie un vânt… .

ușor Învăț … orice poezie.

ușor Cutia … o duc eu.

ușor Exercițiile sunt … de rezolvat.

comod Așază-te … pe scaun!

comod Pantofii … sunt o plăcere.

comod Omul … nu iese din ritmul lui tihnit.

10 Identifică adverbele din propozițiile următoare și precizează funcția sintactică a acestora.

a Se vede un castel în depărtare. 
b Castelul de acolo este înfricoșător.
c Mereu este zăpadă în apropiere.
d Castelanii merg acasă târziu. 

În organizarea frazei, pot apărea adverbe specializate pentru subor-
donarea propozițiilor: adverbele relative. Acestea fac legătura între o 
propoziție regentă și una subordonată. 

De exemplu: Se întoarce 1/când vrea el 2/.

Adverbele care nu oferă informații precise despre coordonatele locale, 
temporale sau modale se numesc adverbe nehotărâte și sunt formate 
prin compunere. 

alt +/-
unde
când
cum

+/- vafie +/-

ori +/-

Atenție! Adverbele nehotărâte pot fi utilizate ca relative.

De exemplu: Se duce oriunde. (adverb nehotărât)
 Se duce oriunde vrea. (adverb  relativ)

În vorbirea directă, în enunțurile interogative apar adverbele interogative, care ajută la formularea enunțurilor prin 
care se solicită informații despre loc, timp sau mod. 

Adverbele interogative dobândesc și rol conector, asigurând legarea propozițiilor subordonate de regent.

De exemplu: Cum ai rezolvat problema ?
 El mă întreabă cum am rezolvat problema. 

1 Înlocuiește, pe rând, în următorul enunț, adverbul interogativ cu cele din seria: pe unde, de unde, când, de când, 
până când, cum. Precizează funcția sintactică a acestora în fiecare enunț.

De exemplu: Unde ai plecat?
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2 Completează enunțurile cu adverbele relative corespunzătoare și preci-
zează funcția sintactică a acestora.

a Te-am văzut … ai trecut și m-am luat după tine … nu te așteptai.
b Au trecut zece ani … nu ne-am văzut, nici nu știu … a trecut timpul.
c Eu fac o plimbare în oraș … tu stai la hotel.
d Vin … vin păsările călătoare.

3 Folosind adverbele când și cât, alcătuiește enunțuri în care fiecare să 
funcționeze ca: 

a adverb relativ;
b adverb interogativ.

4 Asociază adverbelor nehotărâte din prima coloană sinonimele potrivite 
din coloana a doua.

oricum      în alt loc, aiurea

altundeva    indiferent când, oricând, totdeauna

fiecând    altfel

altcumva    oriîncotro, indiferent unde, orișiunde, pretutindeni

fieunde    indiferent cum, cum vrei, în orice fel

   niciodată

5 Redactează un text narativ de 80 – 90 de cuvinte, pe o temă la alegere, 
în care să folosești diverse tipuri de adverbe. Subliniază toate adver-
bele.

6 Alcătuiește enunțuri cu următoarele locuțiuni adverbiale: din păcate, 
din fericire, cu siguranță, fără doar și poate, din când în când, de unde, 
pe baza imaginilor alăturate.

7 Alcătuiește un text argumentativ pornind de la afirmația: „Reușești dacă 
te cunoști îndeajuns.“  Utilizează următoarele locuțiuni adverbiale: de fapt, 
de altfel, în primul rând, pe de o parte, pe de altă parte, în concluzie.

Interjecția. Interjecția predicativă 

1 Citește următoarele secvențe și precizează interjecțiile:

a „BUNICA: Hai, Lulu, spune-le și tu noapte bună și pleacă și tu la locul 
tău…“

b „Uite cum îmi tremură mâinile… Și mai am de strâns și-n bucătărie… 
(Trecând prin public, printre copii.) Gata, să nu vă mai văd nici pe voi…“

c „Bună seara la toată lumea… (Se uită în spate să vadă dacă nu s-au 
trezit frățiorii ei.) Ah, nu știu cum să încep… (Își freacă mâinile.)“

d „Toc, toc, cineva bate la fereastră. Sunt câinele Lulu și pisica Kitty. 
Manuela fuge și le deschide.“

e „MANUELA: Extraterestrurestru. 
ELIZA: Bine, spune-i cum vrei tu… (Către sală.) Ei, ce părere aveți 
de secretul nostru?“

f „Întuneric beznă. Brusc, în noaptea neagră, se deschide un imens 
ochi albastru care clipește. 
Ohhh…
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 Trec câteva secunde bune. În noaptea ceva mai puțin neagră se deschide un al doilea ochi, verde, care clipește și el. 
Ohhh…“

g „ADRIAN: Hai, hai, dă-mi mâna… Hai, ieși de sub masă. Ai voie să ieși de sub masă.“

h „ADRIAN: Poftiiiim…“

i „ ADRIAN: Hm… Complicat cu extratereștrii…“

j „ADRIAN: Și de ce ai trei ochi?

EXTRATERESTRUL: Cu ochiul albastru văd spațiul, cu ochiul verde văd timpul și cu ochiul portocaliu visez. 

MANUELA: A, deci și extratereștrii visează! Uraaaa!“ Matei Vișniec, Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama

k „— Ho-ho-ho… ho-ho-ho… a hohotit ea. Vă rog să fiţi cu mare-mare… băgare de seamă.”

l  „— Linişte! a repetat Judecătoarea Precis şi a lovit şi ea cu ciocănelul ei.
Bam!
— Am spus linişte!“         Paige Britt, Șirul pierdut al timpului 

2 Ce exprimă interjecțiile identificate de tine la exercițiul anterior?

Interjecția reprezintă partea de vorbire invariabilă care exprimă 
senzații ori sentimente sau redă sunete, zgomote.

Tipuri de interjecții 
1 după semnificație:

a propriu-zise: exprimă stări, senzații, sentimente – au!;
b onomatopeice: imită zgomote din natură – cotcodac!, 

zdup!, cucurigu!, miau!, cirip-cirip!

2 după formă:
a simple: formate dintr-un singur cuvânt – au!, uf!, vai!, bre!, 

pleosc!, cucurigu!, miau!;
b repetate: cioc-cioc!, cuțu-cuțu!, ham-ham!, he-he!, nani-

nani!; 
c compuse: hodoronc-tronc!, ia uite!, tic-tac!, heirup!, tralala!, 

tura-vura!

3 după rolul în comunicare, interjecțiile propriu-zise exprimă:

a reacții afective sau emoții: ah!, au!, arș!, o!, ei!, vai!, uf!, oh!, 
aha-aha! sâc!, ura!, bravo!; 

b ordine sau îndemnuri: uite!, iată!, dii!, marș! na!, poftim!;
c adresarea față de anumiți destinatari: măi!, bre!, fă!, mă!, cuțu-cuțu!, pis-pis!;
d inițierea sau păstrarea contactului dintre vorbitori: alo!, îhî!;
e prezentarea obiectelor, persoanelor, evenimentelor: ia!, iacă!, iată!, iacătă!, uite!;
g răspunsuri afirmative, negative sau nesigure: aș!, ei!, na!, păi!, zău!.

Interjecția poate fi marcată în propoziție prin virgulă sau semnul exclamării. 

 Când interjecția se comportă ca un verb (sau înlocuiește un verb) și are rolul de predicat, aceasta se numește 
interjecție predicativă. 

Exemple: Uite ce repede vine.
 Cățelul țuști în mașină.
 Hai la tablă!

Interjecțiile onomatopeice constituie frecvent baze pentru verbe formate cu sufixele lexicale -âi, -ăi, -(ă)ni.
De exemplu: a dârdâi, a ciocăni, a hămăi etc. 
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1 Completează tabelul cu interjecțiile onomatopeice care constituie bazele următoarelor verbe:

bâz-bâz! a bâzâi

a behăi

a bufni

a ciocăni

a gâlgâi

a lipăi

a miorlăi

a țăcăni

a țârâi

a vâjâi

2 Identifică în secvența următoare verbul care s-a format din interjecție.
„Lulu pleacă, bunica închide fereastra, apoi ia cu sine un laptop și poate și alte câteva jucării sau dispozitive electro-
nice care ar putea să pâlpâie toată noaptea, sau să-i incite pe copii să se trezească pentru a se juca din nou cu ele…“

3 Alcătuiește enunțuri în care interjecțiile din enunțurile date să fie interjecții predicative:

Săgeata zboară vjjjj! spre oștirea turcă.

Lângă copac se tot auzea zbrr!

Și ciocănitoarea bate cioc-cioc în copac.

4 Transcrie, din secvențele selectate din textele lui Matei Vișniec și Paige Britt, toate interjecțiile predicative.

5  Realizează un dialog cu tema La muzeu. Folosește în cadrul textului următoarele interjecții: Alo!, Uite!, Poftim!, Of!, 
Hai!, Ura!, Zău!
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 „Citește cu atenție următorul text și rezolvă apoi cerințele:

„În vara lui 1939, la un dineu oficial, am ținut 
un discurs în care explicam de ce războiul nu 
va începe pentru cel puțin zece ani. Patru zile 
mai târziu eram la bordul crucișătorului meu, 
gonind spre vest, cu ordine tainice; a doua zi, la 
Oran, am ascultat declarația de război. Printre 
navele lângă care eram ancorați se afla o divi-
zie de torpiloare ale Marinei Britanice, dintre 
care unul era blocat din pricina unui cablu gros 
de oțel răsucit în jurul elicei. În Oran nu exista 
niciun scafandru al Marinei. M-am oferit să mă 
scufund liber, pentru a supraveghea situația.

 Nici măcar vederea încâlcelii cablului nu 
mi-a potolit entuziasmul: cablul era răsucit de 
șase ori în jurul axului și de mai multe ori în 
jurul paletelor. Am mobilizat cinci scufundători 
pricepuți de pe nava mea și am coborât pe rând 
ca să rezolvăm problema. După ore întregi de muncă, am eliberat elicea și ne-am târât înapoi pe vas, abia 
ținându-ne pe picioare. Torpilorul a plecat împreună cu restul divizionului și, când a trecut pe lângă noi, echi-
pajul s-a aliniat la balustradă și a aclamat de trei ori în cinstea francezilor nebuni. În ziua aceea, am învățat că 
efortul exagerat sub apă e nebunie curată. Era absolut necesar să avem un aparat de respirat pentru astfel de 
treburi.“

Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas, Lumea tăcerii 

1 Explică folosirea persoanei I în relatarea acțiunii din textul dat. (6 puncte)

2 Transcrie din text un indice temporal și unul spațial. (6 puncte)

3 A câta zi după dineul oficial ascultă autorul declarația de război? (6 puncte)

4 Formulează într-un enunț motivul pentru care Jacques-Yves Cousteau se scufundă liber.  (6 puncte)

5 De ce crezi că marinarii de pe torpilor i-au aclamat pe francezi?  (6 puncte)

6 Menționează sensul expresiei „francezilor nebuni“ în context.  (6 puncte)

7 Precizează tipul numeralelor marcate cu verde și valoarea lor în textul dat.  (8 puncte)

8 Construiește câte un enunț în care numeralele marcate cu albastru în text să aibă alte valori, precizându-le.  

 (8 puncte)

9 Identifică în text două construcții cu numere, menționând tipul lor.  (6 puncte)

10 Scrie, pornind de la numeralul cardinal zece prezent în text, formele pentru alte patru construcții cu numere, 
menționând tipul lor.  (8 puncte)

11 Alcătuiește un enunț în care cuvântul un din secvența să avem un aparat de respirat pentru astfel de treburi să aibă 
valoarea de numeral cardinal.  (4 puncte)

12 Precizează tipul și funcția sintactică pentru adverbele scrise cu roșu.  (4 puncte)

13 Într-un text de 80 – 100 de cuvinte, exprimă-ți opinia despre valoarea umană surprinsă în fragmentul dat.
  (16 puncte)  

Se acordă 10 puncte din oficiu.
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În dimineaţa zilei ei de naştere, Esperanza a auzit 
voci dincolo de fereastră. I-a recunoscut pe Miguel, Al-
fonso şi Juan. S-a ridicat în capul oaselor și a ascultat. 
A zâmbit și a tras draperia. Isabel s-a apropiat de patul 
ei, cu păpuşa în braţe. I-au salutat amândouă, trimi-
ţându-le bezele celor trei bărbaţi care-i cântau de ziua 
ei. Apoi Esperanza le-a făcut semn să intre, nu pentru 
că ar fi aşteptat daruri, ci pentru că simţea mirosul de 
cafea din bucătărie. 

S-au adunat pentru micul dejun: Mama şi Abuelita, 
Hortensia şi Alfonso, Josefina şi Juan, gemenii şi Isa-
bel. Au venit şi Irene cu Melina şi ai lor. Şi Miguel. Nu 
era chiar ca la petrecerile de ziua ei din anii trecuţi, 
dar era tot o petrecere, de data asta la umbra dudului 
şi a liliacului, cu trandafiri abia răsăriţi din grădina 
lui Papa. Chiar şi fără papaya, se înfruptau cu salată 
de pepene, limetă şi nucă de cocos. Şi machaca burritos 
asezonați cu râsete şi tachinări. La sfârşitul mesei, Jo-
sefina a adus flan de almendras, preferatul Esperanzei, 
şi i-au cântat încă o dată cântecul aniversar.“

Pam Muñoz Ryan, Trandafirii din Mexic

Elemente de interculturalitate

Pam Muñoz Ryan s-a născut pe 25 decembrie 1951 și a crescut în Bakersfield, California. Este o autoare americană de 
origine mexicană.
Până în prezent, a scris peste patruzeci de cărți pentru copii care au fost recompensate, printre altele, cu Premiul Vir-
ginia Hamilton pentru literatură multiculturală. 

„ Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David 
a las muchachas bonitas; se las cantamos aquí. 
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. 
Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. 

Este cântecul din zori de zi pe care Regele David îl cânta 
tuturor fetelor frumoase; acum noi ţi-l cântăm ție. 
Trezeşte-te, draga mea, trezeşte-te. Uite zorii de zi, 
Păsărelele cântă, luna s-a ascuns.
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Literatura multiculturală 

Contribuie la 
o mai bună înțelegere 

a propriei culturi 
și a culturii  celuilalt 

Promoveză 
empatia și  
toleranța 
culturală 

Descrie modul 
în care trăiesc oamenii 

în diferite colțuri ale lumii,  
reflectând cultura și  

credințele lor 

În textul scris într - o limbă de circulație  
internațională pot fi introduse  

cuvinte/sintagme/texte 
din folclorul copiilor 

din limba maternă a scriitorului  

1 De ce sunt anumite cuvinte scrise în italice în textul dat?

2 Influențează cuvintele scrise în italice înțelegerea textului? Motivează-ți răspunsul.

3 Consideri că un astfel de text contribuie la o mai bună înțelegere a propriei culturi și a culturii celuilalt? Folosește 
informațiile din schemă în răspunsul tău.

4 Lucrați în perechi. Care sunt diferențele dintre multiculturalitate și interculturalitate? Documentați-vă online sau la 
bibliotecă în legătură cu fiecare fenomen socio-cultural. Pe baza informațiilor obținute, prezentați apoi oral în clasă 
un text cu tema „Să ne prezentăm cultura și să cunoaștem alte culturi!“, evidențiind rolul literaturii multiculturale 
sau al discursului multicultural/intercultural.

5 Proiect! Împărțiți-vă pe grupe și realizați o hartă a interferențelor culturale din comunitatea voastră. Exemple de 
metode de lucru: folosirea unor date statistice privind populația locală, interviuri cu autorități locale și personalități 
aparținând culturii materne și române etc. 
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RECAPITULARE
Discursul narativ și comunicarea narativă 
Șirul pierdut al timpului de Paige Britt

U7 Lectură și autocunoaștere (II)

Comunicare orală/redactare RECAPITULARE
Comunicare orală:
•  Rezumatul
•  Idee principală, idee secundară dintr-un text oral
Redactare:
•  Plan simplu și plan dezvoltat de idei
•  Rezumatul 
•  Relatarea 
•  Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă

Elemente de construcție 
a comunicării

RECAPITULARE ȘI SINTEZĂ
•  Enunțul: propoziția și fraza 
•  Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare
•  Adverbul în propoziţie
•  Verbul în propoziţie
•  Substantivul în propoziţie
•  Pronumele în propoziție
•  Adjectivul în propoziție

Lectură

Interculturalitate • Valori promovate în cultura română: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura maternă: Oameni și fapte 
• Valori promovate în cultura universală: Oameni și fapte 

Nivelul semantico-lexicalRecapitulare clasele V – VII
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„Povestea Marii Zăbovitoare 

A fost odată ca niciodată, acum atât de multă vreme, 
încât nici nu‑mi aduc aminte, o Mare Zăbo vitoare, 
cu noscută peste mări şi ţări exact pentru ce era – o 
persoană care se pricepea să zăboveas că nemaipomenit. 
Majoritatea oamenilor, după ce zăbovesc, vin cu 
câteva idei, dar nu şi Marea Zăbo vitoare. Ea venea cu 
posibilităţi reale. 

Mai întâi zăbovea asupra celei mai mărunte şi mai 
neînsem nate noţiuni. Curând, aceasta înflorea într‑o 
idee. Prin zăba vă constantă, ideile ei prindeau aripi, 
îi zburau pe deasupra capu lui şi se ciocneau unele cu 
altele până scoteau scântei. Din scân tei, ideile luau foc, 
fulgerau cerul şi explodau împrăşti ind posibilităţi.

În zilele acelea, posibilităţile cădeau pe pământ ca 
ploaia. Fiecare dintre ele era o fărâmă strălu citoare 
de lumină, încărcată cu un mesaj. «Iată o posibilitate», 
spunea lumea de fiecare dată când găsea câte una şi, 
dacă le plăcea ce avea de spus, o băgau în gură. Toată 
lumea era plină de posibilităţi pe‑atunci – plină de 
aproape dădea pe dinafară. 

Cele mai multe posibilităţi erau lucruri obişnuite, 
cum ar fi «Mâine o să plouă». Dar unele erau uimitoare 
şi delicioase, de pildă «Există un om în Lună» sau «Poţi 
să zbori». Pe acestea le iubeau oamenii cel mai mult. De 
fiecare dată când descopereau una, mai degrabă decât 
s‑o mestece, se aşezau şi o luau în considerare, adică 
se gândeau la ea. Când făceau asta, posibilitatea creştea. Uneori creştea puţin, alteori creştea mult de tot, dar în 
medie majoritatea posibilităţilor se făceau cam de mărimea unui pepene verde. 

Într‑o noapte, Marea Zăbovitoare nu reuşea să adoarmă. S‑a dat jos din pat şi s‑a uitat la stele, zăbo vind asupra 
misterelor vieţii. În timp ce făcea asta, a început să prindă formă o mică posibilitate. Chiar dacă era foarte mică, 
era mai strălucitoare şi mult mai fru moasă decât tot ce văzuse ea până atunci. Era ca o aşchie de soare – putea 
lumina noaptea şi o transforma în zi. 

1 Fii creativ! Privește imaginea de mai jos și completează figura după model:

2 Unul dintre sensurile cuvântului a zăbovi este „a se preocupa mai mult timp de ceva, a nu se grăbi“. Precizează 
două activități asupra cărora îți place/sau consideri că merită să zăbovești.

Un violoncel cu aripi

…
„Orice 

este posibil!“

…
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Când posibilitatea şi‑a luat zborul, oamenii s‑au trezit din visele lor şi au dat fuga afară să vadă des pre ce era 
vorba. S‑au uitat uluiţi la posibilitatea strălucitoare, aşteptând să cadă la pământ ca să cuge te asupra ei. Dar, în 
loc să cadă, a străbătut cerurile ca un meteor şi a dispărut din vedere. 

Toată lumea a fost distrusă. Ce era cu posibilitatea asta? Ce avea ea de spus? Chiar în ziua următoare au şi 
plecat exploratorii în căutarea ei. Pentru că se pier duse într‑un loc greu accesibil şi îndepărtat, i‑au spus comorii 
pe care o căutau Posibilitatea Îndepărtată. Vreme de ani în şir, exploratorii au străbătut deşer turi, s‑au târât prin 
mlaştini şi şi‑au tăiat drum prin jungle, dar Posibilitatea Îndepărtată n‑a fost găsită niciodată. Exploratorii s‑au 
dat bătuţi unul câte unul şi Posibilitatea Îndepărtată s‑a transformat din amin tire în legendă. 

Şi totuşi, un explorator n‑a renunţat s‑o caute. S‑a căţărat pe munţii cei mai înalţi şi a coborât în văile cele mai 
adânci din toate cele patru zări. Cum Posibi litatea Îndepărtată rămânea ascunsă, a mers cu cerce tările încă şi mai 
departe, călătorind în cele mai uitate colţuri ale lumii. 

Într‑o zi, în timp ce străbătea o pustietate stâncoa să, înconjurat doar de praf şi de grohotişul unui vul can stins 
demult, exploratorul a văzut în faţa lui pe jos o mică licărire. Îi era foame şi sete şi i se înceţoşaseră ochii de 
oboseală, dar lumina refuza să se facă nevă zută. Să fi fost un miraj? Sau găsise în cele din urmă ceea ce căuta? 

«Orice este posibil», şi‑a spus el şi s‑a dus după luminiţă. Pe măsură ce se apropia, licărirea palidă se transformă 
în strălucire. 

«Orice este posibil», a zis el din nou, continuând să pună un picior obosit în faţa celuilalt picior obo sit. Lumina 
a crescut şi mai mult, transformând pie tricelele şi umbrele lor în diamante. 

Când a ajuns în cele din urmă la comoară, explo ratorul s‑a aplecat s‑o culeagă de pe jos. A scos ime diat un 
strigăt, pentru că avea în faţă, gravate în lumină, propriile lui cuvinte: 

«Orice este posibil.» 
Exploratorul şi‑a dat seama că toată căutarea luase sfârşit — Posibilitatea Îndepărtată fusese găsită. A pornit 

imediat spre casă, ducând cu el ceea ce descoperise. Când a ajuns la marginea pustietă ţii, a întâlnit un grup de 
călători. Le‑a împărtăşit şi lor Posibilitatea Îndepărtată, iar în acest timp posi bilitatea a început să crească. Asta, 
în sine, nu era ciudat – aşa se comportau posibilităţile. Ciudat era cât de mult creştea. Şi creştea. Şi creştea. În 
numai câteva minute s‑a făcut de mărimea unui tufiş, apoi a unui bolovan. 

— Nu‑mi vine să cred! a zis unul dintre călători. 
— Orice este posibil, bănuiesc, a zis altul. 
Au fost toţi de acord că ăsta era adevărul. Aveau dovada chiar în faţa lor.
De‑acum, Posibilitatea Îndepărtată devenise mult prea mare ca exploratorul s‑o mai poată căra, aşa că i‑a 

trimis pe călători să ceară ajutor. Dar, când au sosit, ajutoarele şi‑au dat seama că nu mai văzuse ră niciodată o 
posibilitate atât de mare şi imediat au început să se gândească şi ei la ea. Desigur, asta a făcut ca posibilitatea să 
crească şi mai mult. Curând a ajuns de mărimea unui deal. 

Vorba s‑a împrăştiat repede şi tot mai mulţi oameni s‑au înghesuit în pustiul acela. «Orice este posibil», spuneau 
când vedeau movila aceea de lumi nă. Sus, sus, sus! Posibilitatea Îndepărtată a tot cres cut până când a ajuns mai 
înaltă decât cel mai înalt munte şi mai întinsă decât marea. 

Posibilitatea devenise de‑acum atât de mare, încât oamenii au început să se întrebe ce să facă cu ea. Să se 
caţăre în vârful ei? Să danseze în jurul ei? Să o sfărâme în bucăţi mai mici? Habar n‑aveau, dar cunoşteau pe 
cineva care ştia – Marea Zăbovitoare. 

Marea Zăbovitoare era foarte pricepută la rezolvat probleme.“ Paige Britt, Șirul pierdut al timpului 

1 Transcrie din text câte două cuvinte care conțin dif-
tong, triftong, respectiv vocale în hiat.

2 Ilustrează, cu câte două exemple din text, mijloacele 
interne de îmbogățire a vocabularului. 

3 Numește sinonime contextuale pentru următoarele 
cuvinte și sintagme: 

a fărâmă;
b dădea pe dinafară; 
c a lua în considerare; 
d a cugeta, posibilitate;
e a se da bătut.
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4 Precizează  câte un antonim potrivit pentru sensul din text al 
cuvintelor: 

a posibil; 
b îndepărtată; 
c reale.

5 Alcătuiește enunțuri cu omonimele următoarelor cuvinte: 
mare, mai, dar, au.

6 Identifică trei cuvinte cu sens propriu  în secvența de mai jos. 
Apoi construiește câte un enunț cu sensul figurat al cuvinte-
lor selectate de tine.
Pentru că se pier duse într‑un loc greu accesibil şi îndepărtat, 
i‑au spus comorii pe care o căutau Posibilitatea Îndepărtată. 
Vreme de ani în şir, exploratorii au străbătut deşer turi, s‑au 
târât prin mlaştini şi şi‑au tăiat drum prin jungle, dar Posibi‑
litatea Îndepărtată n‑a fost găsită niciodată. 

7 Alcătuiește familia lexicală a cuvântului vorbă. 

8 Identifică varianta corectă de răspuns dintre următoarele 
afirmații, având în vedere textul dat:

a În drum spre casă, grupul de călători se întâlnește cu un 
explorator căruia îi dezvăluie faptul că ei au găsit Posibili-
tatea Îndepărtată. 

b În drum spre casă, exploratorul se întâlnește cu un grup de 
hoți care îi fură Posibilitatea Îndepărtată. 

c În drum spre casă, exploratorul se întâlnește cu un grup de 
călători cărora le dezvăluie faptul că el a găsit Posibilitatea 
Îndepărtată. 

d În drum spre casă, exploratorul se întâlnește cu Marea 
Ză bovitoare care îi cere Posibilitatea Îndepărtată.

9 Transcrie din text o secvență care indică timpul și o secvență 
care indică locul acțiunii.

10  Ilustrează modurile de expunere prezente în textul dat. 

11  Scrie planul simplu de idei.

12  Stabilește etapele acțiunii/momentele subiectului. 

13   La ce persoană sunt relatate întâmplările din narațiune? Ce tip de narator este prezent în acest fragment? 
Motivează-ți răspunsul.

14  Menționează trei trăsături ale textului narativ literar și susține-le cu exemple din text.

Intriga
(cauza acțiunii)

Expozițiunea
(situația inițială)

Desfășurarea 
acțiunii

Punctul culminant
(depășirea situației 

critice)

Deznodământul
(situația finală)
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15   Prezintă, într-un text de 100 – 120 de cuvinte, trăsăturile Marii 
Zăbovitoare, precizând mijloacele de caracterizare.

16   Notează pe coloane separate aspectele plauzibile (care par să 
corespundă realității) și pe cele care aparțin ficțiunii.  

17  De ce crezi că se repetă enunțul „Orice este posibil“?

18  Explică, în 60 – 90 de cuvinte,  frecvența enunțurilor interogative.

19  Transcrie în caiet tabelul următor, apoi completează-l.

20  Cum a luat naștere Posibilitatea Îndepărtată?

21  Care este motivul pentru care oamenii caută Posibilitatea Îndepărtată?

22  Selectează secvența referitoare la modul în care și-a dobândit numele Posibilitatea Îndepărtată. 

23  Lucrați în perechi! Explicați manifestarea neobișnuită a Posibilității Îndepărtate. 

24  Comentează secvența următoare: 

Mai întâi zăbovea asupra celei mai mărunte şi mai neînsem nate noţiuni. Curând aceasta înflorea într‑o idee. Prin 
zăba vă constantă, ideile ei prindeau aripi, îi zburau pe deasupra capu lui şi se ciocneau unele cu altele până sco‑
teau scântei. Din scân tei, ideile luau foc, fulgerau cerul şi explodau împrăşti ind posibilităţi.

25   De ce consideri că Posibilitatea Îndepărtată s-a transformat din realitate în amintire pentru a deveni, în cele din 
urmă, legendă?

26   Realizează o compunere de 100 – 150 de cuvinte, în care să îți imaginezi o continuare a textului dat. Vei avea în 
vedere:
a introducerea altor două personaje;
b realizarea portretului unuia dintre personajele introduse;
c folosirea a maximum cinci replici dialogate;
d utilizarea narațiunii ca mod de expunere principal;
e prezentarea evenimentelor într-o ordine logică;
f adecvarea conținutului la cerință.

27  Care este mesajul textului? 

• exemplu:

• semnificație: 

• exemplu:

• semnificație: 

Comparație Epitet
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1 Ai aflat de lansarea unui apel de selecție pentru voluntari care 
vor face parte din echipe de cercetare în trei domenii:

a oceanografie – explorarea mediului subacvatic;
b studierea faunei și florei montane – explorarea spațiului mon-

tan;
c speologie – explorarea peșterilor. 

 Redactează un text de 70 – 90 de cuvinte, în care îți exprimi inte-
resul pentru un domeniu dintre cele enumerate, în scopul con-
vingerii echipei de cercetare să te accepte ca voluntar. 

Comunicare orală/redactare

„În 1948 am luat cu noi surse de lumină în zona crepusculară. 
În crucea amiezii, Dumas s‑a scufundat într‑o apă limpede, du‑
când un reflector puternic, precum cele folosite la filmări, legat 
cu un cablu la suprafață. Deși ochiul nostru distingea destul de 
bine formele albăstrii din lumina crepusculară a adâncului, de 
data asta voiam să vedem adevăratele culori ale mării. 

La 50 de metri adâncime, Didi și‑a îndreptat reflectorul spre 
peretele recifului. A aprins lumina. Ce explozie! 

Raza reflectorului a scos la iveală o adevărată simfonie de cu‑
lori amețitoare, dominată de nuanțe senzaționale de roșu și por‑
tocaliu, parcă desprinse din tablourile lui Matisse. Acum, pen‑
tru prima dată de la facerea lumii, ieșeau la lumină adevăratele 
nuanțe ale zonei crepusculare. Înotam de colo colo, lăsându‑ne 
ochii să se bucure de priveliște. Nici măcar peştii nu avuseseră 
ocazia să vadă acest spectacol cromatic. De ce dăinuiau acele 
nuanțe atât de bogate acolo, unde nu le vedea nimeni? De ce oare 
culoarea dominantă a adâncului era roșul, prima culoare oprită 
de filtrul straturilor de sus? De ce există culori acolo unde lumina 
nu a pătruns niciodată? 

Asta ne‑a îndemnat să începem să facem fotografii color în zona albastră, care începe de la 45 de metri. Vreme 
de zece ani, făcuserăm fotografii folosind film alb‑negru. Fotografia subacvatică este mai veche decât credem. 
Într‑o zi, am dat peste o carte rară intitulată La Photographie Sous-Marine (Fotografia subacvatică), scrisă de Louis 
Boutan, publicată în 1900. Boutan vorbește despre cei șase ani de experiențe în domeniul fotografiei subacvatice, 
pe vremea când fotografiile se făceau pe plăcile de sticlă incomode și ude. A făcut primele poze subacvatice în 
Golful Banyuls‑sur‑Mer, în 1893!

Tailliez a realizat primele filmări subacvatice cu o cameră Pathé de 9,5 milimetri, pusă într‑un borcan de mu‑
rături. Americanul J.E. Williamson ne‑o luase însă înainte: nu încăpea nicio îndoială că el făcuse primele filmări 
subacvatice, în 1914. 

Când ne‑am apucat de filmări sub apă, n‑am întâmpinat niciun fel de probleme optice: filmele erau per‑
fect focalizate datorită simțului nostru al distanței. Dar uitaserăm despre refracția luminii care trece, prin 
obiectiv, de la apă la aer. Aşa că mai apoi înregistrările și‑au pierdut din claritate: același operator, cu aceeași 
cameră, n‑a mai reușit să surprindă imagini limpezi. A fost o experiență descurajantă, dar am analizat‑o și 

Volumul Lumea tăcerii a fost scris în engleză de căpitanul Cousteau, cetățean francez şi ofițer în Marina Militară. În 
tinerețe a urmat o şcoală americană şi a călătorit mult prin Statele Unite ale Americii (în ultima perioadă a vieții a 
ținut prelegeri în SUA şi în Marea Britanie despre experiențele sale subacvatice). A fost ajutat să scrie această carte 
de James Dugan, fost corespondent pentru Yank, săptămânalul armatei, care a colaborat cu căpitanul Cousteau 
încă din vremea celui de-al Doilea Război Mondial.
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am reușit s‑o rezolvăm, însă nu prin mijloace tehnice, ci cu aju‑
torul psihologiei. Din instinct, focalizam în funcție de distanța 
care părea reală și camera înregistra exact ceea ce vedeam noi. 
După aceea am devenit prea deștepți: am învățat să corectăm 
automat distanța în minte și focalizam aparatul la parametrii 
reali. Dar în felul ăsta filmările ieșeau neclare, pentru că len‑
tilele aparatului nu puteau face aceeași corecție. Când ne‑am 
întors la estimarea distanței focale în funcție de ceea ce părea a 
fi adevărat, filmările au redevenit clare, ca înainte. 

Înregistrarea imaginilor subacvatice cu o cameră ținută în 
mână a fost o revelație: camera urma ima gi na ția. Instrumentele 
folosite de noi, fie că era vorba de aparat foto sau de cameră de 
filmat, erau montate pe un suport cu două mânere, ca acela al mitralierelor. Operatorul ținea mânerele înainte, 
urmărind prada. Apa care te înconjoară din toate părțile îți îngăduie să filmezi cadre pentru care într‑un studio 
cinematografic ai nevoie de tot felul de brațe, suporturi și cărucioare. În aer, mâna îți tremură inevitabil. Însă apa 
conferă fluiditate mișcărilor, așa încât se pot face excelente filmări cu focalizare progresivă sau panoramări, care 
necesită mișcări tridimensionale; pentru aceasta, într‑un studio este nevoie de zile întregi de repetiții.

În filmările noastre subacvatice nu folosim niciodată vizoare. Camera este îndreptată în față precum arma 
unui vânător și, odată ce ținta apare în câmpul vizual, «tragem» fără să mai folosim luneta. Trupul cameramanu‑
lui, ochii săi și obiectivul sunt coordonate. 

Primul nostru film a fost realizat în ape puțin adânci, inundate de lumina puternică a soarelui. Când am cobo‑
rât cu acvalangul la adâncime mai mare, am avut lumină de expunere bună pentru imagini alb‑negru. În 1946 
am filmat secvențe clare la circa 65 de metri adâncime, la amiază, în luna iulie, fără să avem nevoie de lumină 
artificială. Timpul de expunere era de 1/50 dintr‑o secundă, la un indice de diafragmă de f/2. Întrucât de la acea 
adâncime până la suprafață erau disponibile toate gradațiile luminii, am instalat o apertură, astfel încât să sur‑
prindem toate nuanțele de gri. În 1948, când îi filmam pe scafandrii care lucrau la corabia din Mahdia, la 40 de 
metri adâncime, am descoperit că puteam filma color, cu lumină naturală, la adâncimi uimitor de mari. 

Nu făceam scufundări cu scopul de a filma; filmam pentru a înregistra scufundările.“
Jacques‑Yves Cousteau, Frédéric Dumas, Lumea tăcerii

1 Care este mediul cercetat de cei doi exploratori?

2 Explică titlul cărții.

3 Precizează anul în care au fost realizate primele fotografii subacvatice, 
respectiv anul în care au fost realizate primele filmări subacvatice.

4 Identifică problema cu care s-au confruntat Jacques-Yves Cousteau 
și Frédéric Dumas când au realizat filmările subacvatice, menționând 
soluția găsită de cei doi.

5 Formulează ideea principală a primului paragraf.

6 Rezumă oral textul. 

7 Prezintă, în 70 – 90 cuvinte, două trăsături ale textului descriptiv. 

8 Ilustrează două argumente care susțin scopul informativ al textului.

9 Exemplifică, într-un text de 80 – 100 de cuvinte, două caracteristici ale textului narativ nonficțional.

10 Imaginează-ți că ai participat, alături de Jacques-Yves Cousteau și Frédéric Dumas, la explorarea mediului sub-
acvatic. Relatează, într-un text de 70 – 90 de cuvinte, o întâmplare din timpul acestei expediții.

11 Documentează-te online sau la bibliotecă în legătură cu exploratorul Emil Racoviță și rezolvă cerințele următoare:

a precizează domeniile cărora li s-a dedicat cercetătorul român;
b formulează o idee principală și una secundară dintr-un material video online despre Emil Racoviță;
c identifică un aspect comun al cercetărilor lui Emil Racoviță și Jacques-Yves Cousteau.

12 Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte, în care să descrii interiorul submarinului lui Jacques-Yves Cousteau. 

Submarinul lui Jacques-Yves Cousteau
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„Coraline descoperise uşa la scurt timp după ce se muta‑
seră în casa aceea. 

Era o casă foarte veche – cu mansardă, cu pivniţă şi cu o 
grădină părăginită, în care erau copaci uriaşi şi bătrâni. 

Familia lui Coraline nu ocupa toată casa – era prea mare 
ca să fie doar a lor. Locuiau doar într‑o parte a ei. 

Stăteau şi alţi oameni în casa aceea veche. 
Domnişoara Spink şi domnişoara Forcible stăteau sub 

apartamentul lui Coraline, la parter. Amândouă erau bătrâ‑
ne şi rotofeie şi aveau câţiva terieri bătrâni cu nume precum 
Hamish, Andrew sau Jock. Odată ca niciodată, domnişoara 
Spink şi domnişoara Forcible fuseseră actriţe, după cum îi 
spusese domnişoara Spink lui Coraline când s‑au întâlnit 
prima dată. [...]

A doua zi după ce s‑au mutat, Coraline şi‑a început explo‑
rările. 

A explorat grădina. [...]
Era acolo şi un puţ. Când se mutaseră, chiar în prima zi, domnişoara Spink şi domnişoara Forcible ţinuseră 

neapărat să‑i spună lui Coraline cât de periculos era acel puţ şi îi recomandaseră să nu se apropie de el. Prin 
urmare, Coraline s‑a dus să‑l caute, ca să ştie unde e şi să‑l evite. 

L‑a găsit în cea de‑a treia zi, pe o pajişte părăginită de lângă terenul de tenis, în spatele unui pâlc de copaci – 
un cerc de cărămizi nu foarte înalt, aproape ascuns în iarbă. Puţul fusese acoperit cu scânduri, ca să nu cadă 
cineva în el. [...]

Aşa îşi petrecuse primele două săptămâni – explorând grădina şi împrejurimile. Mama ei o chema în casă la 
cină şi la prânz. Coraline trebuia să se îmbrace bine când ieşea, pentru că vara era foarte rece în acel an; dar, 
de ieşit, ieşea în fiecare zi şi explora – până într‑o zi când a plouat şi Coraline a trebuit să stea în casă. 

— Ce să fac? o întrebă Coraline. 
— Citeşte o carte, îi zise mama ei. Uită‑te la un film. [...]
Trebuia să vorbească cu tata. 
Tatăl lui Coraline era acasă. Ambii ei părinţi lucrau, făceau ceva legat de computere, iar asta însemna că 

stăteau mult timp acasă. Fiecare în biroul lui. 
— Bună, Coraline, îi zise, fără să se întoarcă spre ea. 
— Pff... Plouă. 
— Mda, zise tatăl ei. Plouă cu găleata. 
— Nu, zise Coraline. Plouă puţin. Pot să ies afară? 
— Mama ce spune? 
— Spune «Nu ieşi afară pe vremea asta, Coraline Jones». 
— Atunci, nu. 
— Dar vreau să‑mi continui explorările. 
— Atunci explorează apartamentul, îi sugeră tatăl ei. Uite, ia o foaie de hârtie şi un pix. Numără uşile şi fe‑

restrele. Fă o listă cu tot ce e albastru. Organizează o expediţie pentru descoperirea boilerului. Şi lasă‑mă să 
lucrez. 

— Pot să merg în sufragerie? [...]
Dintre uşile pe care le descoperi, treisprezece se deschideau şi se închideau. O alta – uşa mare, sculptată, 

din lemn maro din colţul cel mai îndepărtat al sufrageriei – era încuiată. 
O întrebă pe mama ei: 
— Unde dă uşa aia? 
— Nicăieri, draga mea. 
— Trebuie să dea undeva. 
Mama ei negă dând din cap. 
— Uite, îi spuse lui Coraline. 
Se întinse şi luă un inel cu chei de pe tocul uşii de la bucătărie. Căută cu atenţie şi alese cea mai veche, mai 

mare, mai neagră şi mai ruginită cheie. Intră în sufragerie. Descuie uşa cu cheia. 
Uşa se deschise larg. 
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Mama ei avusese dreptate. Uşa nu dădea nicăieri. În spatele 
ei era un zid de cărămidă. 

— Când aici locuia o singură familie, începu mama să‑i poves‑
tească, uşa asta dădea într‑o cameră. Când casa a fost împărţită 
în mai multe apartamente, au zidit‑o cu cărămizi. Dincolo de 
zid este apartamentul gol din cealaltă parte a casei, cel care e 
încă de vânzare. 

Închise uşa şi puse cheile la loc pe tocul uşii de la bucătărie. 
— N‑ai încuiat‑o, zise Coraline. 
Mama ei ridică din umeri. 
— De ce s‑o încui? întrebă. Nu dă nicăieri. 
Coraline n‑a zis nimic. 
Era aproape întuneric şi ploaia nu se oprise, răpăia în feres‑

tre şi înceţoşa farurile maşinilor care erau afară, pe stradă. [...]
În noaptea aceea, Coraline stătea în pat, trează. Ploaia se opri‑

se şi fetiţa era cât pe‑aci să adoarmă când se auzi un ti-ti-ti-ti-ti-ti. 
Se ridică în capul oaselor. 

Se auzi un criiiic ... 
... craaaac. 
Coraline coborî din pat şi se uită pe hol, dar nu văzu nimic straniu. Ieşi pe hol. [...]
Coraline se întrebă dacă nu cumva auzise sunetele acelea în vis. 
Ceva se mişcă. 
Semăna cu o umbră, dar nu era o umbră, şi alerga cu viteză pe holul întunecat, ca o bucată mică de noapte. [...] 
Silueta neagră se îndrepta către sufragerie, iar Coraline o urmări puţin temătoare. [...]
Coraline aprinse lumina. În colţ nu era nimic. Doar uşa veche în spatele căreia era zidul de cărămidă. 
Era sigură că mama ei închisese uşa, dar acum era puţin, foarte puţin deschisă. Crăpată numai. Coraline se 

apropie şi se uită după uşă. Nu era nimic acolo – doar un zid din cărămizi roşii.
Coraline închise uşa veche de lemn, stinse lumina şi se duse înapoi în pat.“

Neil Gaiman, Coraline

1 Alcătuiește planul dezvoltat de idei al textului dat.

2 Exemplifică două mărci ale oralității din text.

3 Transformă: 
a vorbirea indirectă din secvența „Mama ei o chema în casă la 

cină şi la prânz.“ în vorbire directă.
b vorbirea directă din următorul fragment în vorbire indirectă:

— Bună, Coraline, îi zise, fără să se întoarcă spre ea. 
— Pff... Plouă. 
— Mda, zise tatăl ei. Plouă cu găleata. 
— Nu, zise Coraline. Plouă puţin. Pot să ies afară? 
— Mama ce spune? 
— Spune „Nu ieşi afară pe vremea asta, Coraline Jones“. 
— Atunci, nu. 
— Dar vreau să-mi continui explorările. 
— Atunci explorează apartamentul, îi sugeră tatăl ei. Uite, ia o 

foaie de hârtie şi un pix. Numără uşile şi ferestrele. Fă o listă cu tot ce 
e albastru. Organizează o expediţie pentru descoperirea boilerului. 
Şi lasă-mă să lucrez. 

— Pot să merg în sufragerie?

4 Scrie rezumatul secvenței subliniate.

5 Compară pasajele descriptive din Lumea tăcerii de Jacques-
Yves Cousteau și Frédéric Dumas cu cele din Coraline de Neil Gaiman, 
exemplificând două asemănări și două deosebiri.
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Elemente de construcție a comunicării

 Propoziția simplă și propoziția dezvoltată. Propoziții afirmative și propoziții negative. Enunțuri asertive, excla-
mative, interogative. Exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare.

Citește următorul text și rezolvă apoi cerințele:

„Zilele şi săptămânile trecură una după alta. Cu ajuto‑
rul amintirilor, Jonas învăţă denumirile culorilor; iar acum 
începu să le vadă pe toate, în viaţa lui obişnuită (deşi ştia că 
nu mai era obişnuită şi că nici nu avea să mai fie vreodată). 
Însă ele nu rezistau mult. Uneori se zărea un strop de verde – un 
petic de gazon îngrijit lângă Piaţa Centrală sau un tufiş de pe 
malul râului. Portocaliul intens al dovlecilor transportaţi în 
camioane de pe loturile agricole dincolo de graniţele comu‑
nităţii se vedea preţ de‑o clipă, în străfulgerarea unei culori 
aprinse, după care dispărea, iar dovlecii reveneau la nuanţa 
lor neutră şi neatrăgătoare.

Dăruitorul îi spuse lui Jonas că avea să treacă multă vreme 
până să poată păstra culorile.

— Dar le vreau! strigă el mânios. Nu‑i corect să nu vezi 
nimic colorat!

— Nu‑i corect? repetă Dăruitorul, privindu‑l curios pe 
Jonas. Explică‑mi ce vrei să spui.

— Păi…
Jonas trebui să se întrerupă şi să chibzuiască.
— Dacă toate sunt la fel, atunci înseamnă că nu există opţi‑

uni! Vreau să mă trezesc dimineaţa şi să decid asupra lucruri‑
lor! Tunică albastră sau roşie?

Îşi coborî privirile spre propria ţinută, spre materialul 
incolor al hainelor.

— Până la urmă, e totuna.
Pe urmă râse încet.
— Ştiu că n‑are mare importanţă ce porţi. Nu contează. 

Dar…
— Importantă e alegerea, nu? îl întrebă Dăruitorul.
Jonas dădu din cap.
— Frăţiorul meu – începu el, după care se corectă. Nu, n‑am spus bine. Nu mi‑e frate de‑adevăratelea. Ori‑

cum, noucopilul ăsta de care se‑ngrijeşte familia mea – îl cheamă Gabriel.
— Da, ştiu povestea.
— Ei bine, a ajuns la vârsta la care‑nvaţă să facă o mulţime de lucruri. Apucă jucăriile când i le ţinem în faţă 

– tata spune că‑nvaţă să‑şi folosească muşchii braţelor. Şi e foarte drăguţ.
Dăruitorul încuviinţă din cap.
— Dar acum, c‑am început să văd culorile, cel puţin uneori, mă‑ntreb un lucru: dacă i‑am ţine‑n faţă lucruri 

care‑ar fi roşu aprins sau galben aprins, iar el le‑ar alege? Asta‑n loc de Uniform.“
Lois Lowry, Darul lui Jonas

1 Transcrie două enunțuri afirmative și două enunțuri negative din text. 

2 Menționează două enunțuri interogative.

3 Transformă în propoziții simple următoarele construcții din text:

a Zilele şi săptămânile trecură una după alta.
b Îşi coborî privirile spre propria ţinută, spre materialul incolor al hainelor.
c Pe urmă râse încet.
d Dăruitorul încuviinţă din cap.
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4 Transformă enunțurile următoare în enunțuri interogative negative:
a  Explică‑mi ce vrei să spui. 
b — Da, ştiu povestea.

5 Transcrie un enunț exclamativ din text și explică ce exprimă acesta.

6 Precizează numărul de propoziții din secvența subliniată în textul dat.

7 Analizează ultimele două fraze de la exercițiul anterior, după modelul dat: 

De exemplu: Vreau1/să mă trezesc dimineaţa2/şi să decid asupra lucrurilor3/!
	 Propoziția	1	–	propoziție	principală,	simplă,	afirmativă,	asertivă;
	 Propoziția	2	–	propoziție	subordonată,	dezvoltată,	afirmativă,	asertivă;
 Propoziția	3	–	propoziție	subordonată,	dezvoltată,	afirmativă,	asertivă.	

8 Adaugă următoarelor propoziții principale câte o subordonată introdusă prin elementele de relație cerute. Apoi 
explică ce exprimă fiecare propoziție subordonată introdusă:

a Dăruitorul încuviinţă din cap, deși...
b Dăruitorul încuviinţă din cap, fără să…
c Dăruitorul încuviinţă din cap, deoarece…
d Dăruitorul încuviinţă din cap, în timp ce…
e Dăruitorul încuviinţă din cap, cu toate că…
f Dăruitorul încuviinţă din cap, pentru că…
g Dăruitorul încuviinţă din cap, pentru ca să…
h Pe urmă râse încet, fiindcă…
i Pe urmă râse încet, până când…
j Pe urmă râse încet, chit că…
k Pe urmă râse încet, ca să…
l Pe urmă râse încet, fără să…
m Pe urmă râse încet, ca nu cumva să …

9 Completează propozițiile următoare astfel încât să fie în raport de coordonare cu o altă propoziție, respectând 
indicațiile din paranteze:

a Dăruitorul îl privi curios, … (conjuncție coordonatoare adversativă)
b Pentru o clipă, se lăsă tăcerea … (conjuncție coordonatoare copulativă)
c Plec … (conjuncție coordonatoare disjunctivă)
d Jonas îl privi țintă … (conjuncție coordonatoare concluzivă)

10 Scrie un text de 80 – 100 de cuvinte, prin care să îți exprimi acordul sau dezacordul față de următoarea afirmație 
a lui Jonas: „Vreau să mă trezesc dimineaţa şi să decid asupra lucrurilor!“.  Folosește în textul tău trei fraze în care 
să exprimi raportul de coordonare și trei fraze în care să exprimi raportul de subordonare. 

Verbul și adverbul în propoziție

Citește cu atenție textul dat și rezolvă cerințele: 

„La consulat se aflau adunați mai mulți străini care vorbeau cu 
mare entuziasm de o baltă făcătoare de minuni ce se descoperise 
în Valahia, de vreo câțiva ani, și care se numea Balta-Albă. […]

Cum auzii pomenind de o asemenea minune, rugai pe d-l con-
sul să-mi înlesnească vreun chip de a mă duce îndată la Balta-Albă, 
și, peste o jumătate de ceas, un arnăut intră în salon vestindu-mi 
că trăsura era gata. Îmi luai un sac de drum și mă coborâi iute în 
uliță.

Când colo, ce să văd?... În loc de malpost sau diligență, o cuti-
oară plină de fân, pe patru roți de lemn cu spițele stricate.

Patru cai mici, numai oasele și pielea, pe care erau săpate 
urme adânci de bici, și un om sălbatic, bărbos, zdrențăros și 
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înarmat cu un harapnic lung de un stânjen! ... Acesta 
era echipajul meu!

Rămăsei încremenit la așa de ciudată priveliște, dar 
consulul ce se coborâse după mine începu a râde și, 
încredințându‑mă că acela era chipul de a călători în 
Valahia, mă îndemnă să mă sui în căruță.

— N‑ai grijă, adăugă el; cu trăsura aceasta primitivă 
și cu caii aceștia care seamănă mai mult a niște mâțe 
postite vei face un drum de care ți‑i aduce aminte cât 
vei trăi. Ține‑te bine, însă!

Primii aceste sfaturi ca o glumă din partea com‑
patriotului meu și, clătinând din cap, drept semn de 
îndoială, mă aruncai în cutie, strigând la postaș: allons! 

Deodată căruța fugi de sub mine ca un șarpe! Iar eu, 
făcând în aer o tumbă neașteptată, mă trezii pe pavea. 
Ce se întâmplase? Nu știu. Atâta numai îmi aduc aminte 
că, în vreme ce m‑am sculat din colb, amețit și zdrunci‑
nat, echipajul meu se făcuse nevăzut.“

Vasile Alecsandri, Balta-Albă

1	 Menționează tipul predicatelor din ultimul paragraf, precizând părțile de vorbire prin care sunt exprimate.

2	 Identifică toate predicatele din primul enunț și precizează numărul de propoziții. 

3	 Motivează ortografia următoarelor cuvinte din text: auzii, primii.

4	 Scrie enunțuri în care verbul a fi din următoarele secvențe să formeze alte tipuri de predicate:

a Acesta era echipajul meu!
b …acela era chipul de a călători în Valahia

5	 Transcrie din text predicatele care respectă următoarele cerințe:

a predicat verbal exprimat prin verb predicativ la timpul imperfect;
b predicat verbal exprimat prin verb predicativ la timpul perfect simplu;
c predicat verbal exprimat prin verb predicativ la timpul viitor;
d predicat nominal alcătuit din verbul copulativ a rămâne și nume predicativ;
e predicat verbal exprimat prin verb predicativ la modul imperativ.

6 Notează modul nepersonal (forma verbală nepersonală) și funcția sintactică a cuvintelor marcate cu roșu în text. 

7	 Scrie enunțuri în care verbul a râde, la supin, să îndeplinească pe rând funcțiile sintactice de subiect, nume pre-
dicativ, atribut verbal și complement direct.

8	 Numește părțile de propoziție care determină (se 
combină cu) verbul în următorul enunț din textul dat: 

Deodată căruța fugi de sub mine ca un șarpe!

9	 Alcătuiește propoziții în care:

a verbul a primi să fie combinat cu un subiect și un 
complement circumstanțial de cauză;

b verbul a fugi să fie combinat cu un complement 
cir cum stanțial de loc și cu un complement 
circumstanțial de scop;

c verbul a ajunge să fie combinat cu un subiect și un 
nume predicativ.
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10	Menționează valoarea morfologică a cuvântului cum din al doilea paragraf. Alcătuiește un enunț în care acesta să 
aibă altă valoare decât în textul dat.

11	Precizează tipul și funcția sintactică a adverbelor marcate cu albastru.

12	Scrie enunțuri în care cuvintele sălbatic, lung și zdruncinat să aibă valoarea morfologică de adverb de mod, pre-
cizând funcția sintactică.

13	Numește funcția sintactică a adverbelor din următoarele enunțuri:

a Camera de jos e a fratelui meu.

b Nu mă gândesc la ziua de mâine.

c Pentru clipa de acum fac totul.

d Drumul de sus e pentru sanie.

14	Scrie un text narativ de 100 – 150 de cuvinte în care, din ipostaza călătorului dornic să vadă Balta-Albă, să îți 
imaginezi o posibilă continuare a textului dat. Utilizează în compunerea ta următoarele adverbe sau locuțiuni 
adverbiale: atunci, acolo, departe, brusc, pe neașteptate, din când în când, de prisos.  

Substantivul și adjectivul în propoziție

Citește următorul text și apoi rezolvă cerințele: 

1 „Fiind băiet păduri cutreieram
 Şi mă culcam ades lângă isvor,
 Iar braţul drept sub cap eu mi‑l puneam
 S‑aud cum apa sună‑ncetişor:
5 Un freamăt lin trecea din ram în ram
 Şi un miros venea adormitor.
 Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
 Blând îngânat de‑al valurilor glas.
 Răsare luna,‑mi bate drept în faţă:

10 Un rai din basme văd printre pleoape,
 Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
 Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,
 Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,

15 Sunând din ce în ce tot mai aproape...
 Pe frunze‑uscate sau prin naltul ierbii,
 Părea c‑aud venind în cete cerbii.

 Alături teiul vechi mi se deschise:
 Din el ieşi o tânără crăiasă, 
20 Pluteau în lacrimi ochii‑mi plini de vise,
 Cu fruntea ei într‑o maramă deasă,
 Cu ochii mari, cu gura‑abia închisă;
 Ca‑n somn încet‑încet pe frunze pasă,
 Călcând pe vârful micului picior,
25 Veni alături, mă privi cu dor.

 Şi ah, era atâta de frumoasă,
 Cum numa‑n vis o dată‑n viaţa ta
 Un înger blând cu faţa radioasă,
29 Venind din cer se poate arăta;“

 Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram



180

U1 Lectură și autocunoaștere (II)

180

U7 Lectură și autocunoaștere (II)

1	 Identifică subiectele exprimate prin substantiv din prima strofă.

2	 Numește părțile de propoziție cu care se combină, în a doua strofă, următoarele substantive: un rai, un val, prin naltul.

3	 Precizează funcția sintactică pentru fiecare dintre substantivele marcate în textul dat.

4	 Alcătuiește enunțuri în care substantivele înger și frunze să fie determinate de un adjectiv și de un alt substantiv în 
genitiv.

5	 Transcrie trei complemente circumstanțiale de loc din versurile 10 – 13.

6	 Rescrie următoarele versuri așezând cuvintele astfel încât să respecte topica obișnuită: 

Astfel ades eu nopţi întregi am mas,/Blând îngânat de‑al valurilor glas. 

Explică ce modificări au loc la nivelul substantivului și stabilește cazul acestora.

7	 Alcătuiește enunțuri în care substantivul ochi să aibă, pe rând, funcțiile sintactice de:

a subiect;
b nume predicativ;
c atribut substantival genitival;
d complement indirect;
e atribut substantival prepozițional.

8	 Scrie un enunț în care substantivul băiat să fie în cazul vocativ. Explică punctuația folosită.

9	 Rescrie versul al doisprezecelea din fragment, folosind formele literare actuale ale cuvintelor.

10	Alcătuiește enunțuri în care adjectivul argintiu să determine substantivul masculin norii și să fie, pe rând, postpus 
și antepus acestuia. Explică ortografierea adjectivului.

11	Transcrie adjectivele din prima strofă, precizând funcția sintactică și cuvântul determinat.

12	Scrie un text în care să folosești trei adjective, din textul dat, care să stea lângă verbe copulative diferite. 

13	Notează cu Adevărat(A) sau Fals (F) fiecare dintre următoarele afirmații. În cazul afirmațiilor false, menționează 
varianta corectă.

a În versul „Alături teiul vechi mi se deschise“, există un adjectiv variabil cu două forme și funcția sintactică de 
atribut adjectival.

b În versul „Din el ieşi o tânără crăiasă“, există un adjectiv în cazul nominativ, cu funcția sintactică de subiect.
c În versul „Şi ah, era atâta de frumoasă“, există un adjectiv la gradul comparativ de superioritate, cu funcția 

sintactică de nume predicativ.
d În versul „Cu ochii mari, cu gura-abia închisă“, există două adjective propriu-zise în cazul acuzativ, cu funcția 

sintactică de atribut adjectival.
e Adjectivul blând din ultima strofă are o funcție sintactică diferită în enunțul „Vântul era blând în acea 

dimineață“. 

14	Rescrie din textul dat două figuri de stil diferite, care au la bază substantiv și adjectiv.

15	Prezintă, în 50 – 80 de cuvinte, emoțiile identificate de tine în textul liric dat.

16	Scrie un text descriptiv de 100 – 150 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile unui loc drag al copilăriei tale. 
Folosește patru adjective sau expresii din textul dat.

Pronumele în propoziție
Citește următorul text și apoi rezolvă cerințele:

„Comisul se întoarse la focul nostru și ne zise cu bună‑credință:
— Mie‑mi place negustorul acesta.
— Ai dreptate, cinstite comise, încuviință moș Leonte. Omul care vorbește și râde în cea dintâi clipă când te‑a 

văzut, nu are întru sine nici viclenie, nici ascunziș, și mai ales, dacă Dumnezeu l‑a lăsat să se nască în zodia Leu‑
lui și sub stăpânirea planetei Soarelui, apoi nu va găsi împotrivire nici ca să dobândească avere [...]
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— Să‑l întrebăm atuncea, moș Leonte, în ce zodie s‑a născut, hotărî 
cu veselie comisul.

— Dacă‑i voia domniei tale astfel, să‑l întrebăm, eu nu mă‑mpotri‑
vesc ..., se învoi zodierul.

— Tare bine. Așa că te poftesc, preacinstite jupâne Dămian, să șezi 
aicea lângă mine, pe butuc; și la lumina focului să ne uităm noi la dom‑
nia ta și domnia ta la noi, ca să ne cunoaștem mai bine. Acest prietin 
al meu bătrân și înțelept, moș Leonte zodierul spune, cinstite jupâne 
Dămian, că te‑ai fi născut în zodia Leului și noi am fi prea doritori să 
știm dacă‑i adevărat. […]

Negustorul clipi din ochi, ca și cum îl săgeta lucirea focului, și se uită 
în juru‑i cu îndoială. 

— Într‑adevăr, așa este, mărturisi el. Ziua nașterii mele a vrut Dumnezeu să fie 18 iulie […]
— Cinstite comise, a zis el cu tărie; și dumneata, jupâne Dămiene, dacă v‑oi spune că numai Domnul Dum‑

nezeu și cartea pe care o am în tașcă mă luminează întru toate câte le spun, atunci mirarea domniilor voastre 
față de mine trebuie să fie mai mică. Căci pentru Dumnezeu și pentru cartea aceasta înțeleaptă nimic nu poate 
fi ascuns... Eu, ca om, puteam greși. Cartea mea nu greșește. Și spunând cartea care‑i înfățișarea omului născut 
sub cutare semn și cutare stăpânire, eu îl cunosc pe om după acea înfățișare în care zodie și sub care planetă 
l‑a născut maica sa. Mai pot spune și altele, deschizând cartea: despre căsnicie, despre avere și cinste, despre 
sănătate și anii vieții, dar știința mea nu poate pătrunde pretutindeni.“

Mihail Sadoveanu, Negustor lipscan

1	 Transcrie trei pronume personale în cazul dativ și trei pronume personale în cazul acuzativ, precizând funcția lor 
sintactică.

2	 Alcătuiește enunțuri în care pronumele ta din secvența să ne uităm noi la domnia ta și domnia ta la noi să aibă 
altă funcție sintactică în același caz.

3	 Scrie patru enunțuri în care pronumele dumneata să aibă funcții sintactice diferite pentru fiecare caz.

4	 Notează cu Adevărat(A) sau Fals (F) fiecare dintre afirmațiile următoare. În cazul celor false, scrie varianta 
corectă.

a În secvența „Omul care vorbește și râde în cea dintâi clipă când te-a văzut, nu are întru sine nici viclenie, nici 
ascunziș“, pronumele relativ are funcția sintactică de atribut adjectival, deoarece se acordă cu substantivul omul.

b În secvența „Dacă-i voia domniei tale astfel, să-l întrebăm“, cuvântul tale este atribut adjectival exprimat prin 
adjectiv pronominal nehotărât în cazul genitiv.

c În secvența „Acest prietin al meu bătrân și înțelept, moș Leonte zodierul spune…“, structura al meu este pro-
nume posesiv cu funcția sintactică de atribut adjectival.

d În secvența „noi am fi prea doritori să știm dacă-i adevărat“, cuvântul -i este verb copulativ, nu pronume per-
sonal în cazul dativ.

5	 Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică a cuvintelor marcate în text.

6	 Construiește propoziții în care cuvântul aceasta să fie, pe rând, nume predicativ, atribut pronominal genitival, 
complement circumstanțial de loc și complement indirect.

7	 Scrie câte un enunț în care cuvintele analizate la exercițiul 5 să aibă altă funcție sintactică, în același caz.

8	 Identifică personajele care participă la dialog și numește câte o trăsătură a fiecăruia.

9	 Dorești să pui în scenă secvența dată. Transformă fragmentul într-un text dramatic, respectând trăsăturile spe-
cifice. 

De exemplu: COMISUL (comisul se întoarce la foc și zice cu bună‑credință): Mie-mi place negustorul acesta. 

10	Scrie un text argumentativ de 100 – 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre afirmația din finalul textu-
lui, aparținând zodierului: Mai pot spune și altele, deschizând cartea: despre căsnicie, despre avere și cinste, des‑
pre sănătate și anii vieții, dar știința mea nu poate pătrunde pretutindeni.
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Citește cu atenție următorul text și apoi rezolvă cerințele:

„Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să poți judeca. Ori de‑ai fi cât o neghină, ori cât un fir de colb, dacă 
ai în căpușorul tău scânteia dumnezeiască ce cuprinde lumea, ți‑i de ajuns: știi ce ești, de unde vii și‑ncotro tre‑
buie să te îndrepți. Gândirea aceasta i‑o spusese gânganiei o furnică. Și spusa muncitoarei îi intrase atunci pe o 
ureche și‑i ieșise pe alta. De‑abia văzuse de câteva zile lumina soarelui, pământul, florile! În iarbă i‑au părut toate 
un rai; dar când a întins aripioarele și a zburat, mirându‑se că poate să străbată aerul, apoi când a căzut, istovită 
de oboseală, pe‑o frunză, atunci întâiași dată a cunoscut greul. Și spusele furnicii i‑au venit în minte... Ce era? O 
gânganie mică, fără strălucire, rotundă, ca o sămânță. De unde venea? Din iarbă; ținea minte că se trezise supt` 
o rochița‑rândunicii. Dar încotro avea să se îndrepte? Ei, asta era greu!“

Emil Gârleanu, Cât un fir de neghină

1 Notează funcția sintactică a verbelor subliniate în secvența: Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să poți 
judeca.   (8 puncte)

2 Transcrie două predicate nominale care au verbe copulative diferite, precizând părțile de vorbire prin care se 
exprimă numele predicativ. (8 puncte)

3 Menționează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în textul dat. (16 puncte) 

4 Alcătuiește enunțuri în care cuvintele marcate cu roșu în text să aibă altă funcție sintactică, pe care o vei numi. 
 (8 puncte)

5 Identifică în ultimele cinci rânduri ale textului o locuțiune verbală, menționând funcția sintactică a acesteia.  
 (4 puncte)

6 Alcătuiește enunțuri în care substantivul munte să fie, pe rând:

a complement circumstanțial de loc în cazul genitiv;
b nume predicativ în cazul nominativ;
c atribut substantival prepozițional în cazul acuzativ; 
d complement indirect în cazul dativ.  (8 puncte)

7 Notează, din primele patru rânduri ale textului dat, câte un exemplu pentru următoarele funcții sintactice: atribut 
adjectival, complement indirect, nume predicativ, complement circumstanțial de loc.  (8 puncte) 

8 Transcrie din text o propoziție interogativă și una exclamativă.   (6 puncte)

9 Construiește o frază în care să exprimi, într-o propoziție subordonată, cauza (motivul) care determină un proces 
indicat de verbul a străbate. (8 puncte)

10 Scrie un text de 100 – 150 de cuvinte, în care să oferi, din perspectiva ta, un răspuns la întrebarea furnicii: „Dar 
încotro avea să se îndrepte?“ (10 puncte)

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii! 
Se acordă 4 puncte pentru redactarea răspunsului la cerința 10 (1 punct – așezare în pagină, 1 punct – ortografie, 1 
punct – punctuație, 1 punct – coerență, claritatea exprimării)

Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Elemente de interculturalitate U7

1 Proiect! Realizați un afiș pentru Ziua Internațională a 
Prieteniei, prin care să promovați ideea de diversitate 
culturală și etnică în școală/societate. 

Etape de lucru:
a Formați patru echipe.
b Utilizați una dintre imaginile date.
c Formulați un slogan bilingv (în limba română și în 

limba maghiară).
d Apelând la surse online sau la propria cultură gene-

ra lă, includeți o scurtă referință sau anecdotă despre 
prietenii „celebre“ dintre scriitori din cultura univer-
sală (de exemplu: Neil Gaiman și Terry Pratchett – Doi 
scriitori britanici intră într‑un restaurant chinezesc...) 
ori despre prietenii dintre scriitori maghiari și scriitori 
români (de exemplu: Atilla Bartis și Filip Florian).

2 Organizați în clasă un concurs de scenete, în care să 
evidențiați diversitatea cultural-lingvistică a comunității 
din care faceți parte. 

3 Documentează-te online cu privire la comunicarea inter-
culturală (de exemplu: inițiative politice și organizații 
internaționale care sprijină schimbul intercultural) și 
redactează un text de 100 – 150 de cuvinte, în care să 
prezinți importanța acesteia în spațiul european. 

4 Lucrați în perechi! Consultă-te cu colegul de bancă și 
stabiliți o serie de pași (posibile activități de volunta-
riat, proiecte școlare, diverse inițiative și activități cul-
turale etc.) prin care puteți promova interculturalitatea 
în comunitatea voastră.

Elemente de interculturalitate
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Aleodor și Catrina au luat în stăpânire noua lor țară și au îngrijit pământul ei roditor asemenea împărăției din sufle‑
tele lor. Aveau belșug de roade cât să trăiască din ele și ei, și copiii lor, și copiii copiilor lor. Se îndestulau toți și tot le 
prisoseau. Așa că, de la o vreme, Aleodor a început să umble la piață și prin așezările din jur, vânzând ce le priso‑
sea și dăruindu‑i cu roadele tăpșanului pe cei nevoiași. Magdeburg îl însoțea cu samarele pline, de ziceai că‑s cornul 
abundenței. Se‑nghesuia lumea să cumpere de la ei și nu mai conteneau să laude marfa.

Începuse să se vorbească cum că un gospodar cumpărase de la el un dovleac și, peste noapte, dovleacul acela s‑ar 
fi preschimbat într‑o caleașcă de aur. Alții spuneau că în nucile cumpărate de la el găsiseră straie minunate, țesute din 
fir de aur și de argint, care, culmea, păreau croite pe măsura lor! Încă alții povesteau cum că la el în grădină crește un 
soi de mazăre ale cărui boabe sunt numai bune de detectat de prințese. Și nu puțini erau cei ce se lăudau că, doar pen‑
tru câțiva bănuți, cumpăraseră de la el mere de aur pur. Poate de aceea se și zvonise că sub minunata grădină a lui 
Aleodor și a frumoasei sale Catrina s‑ar găsi aur cu nemiluita.

Florin Bican, Și v‑am spus povestea așa. Aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși

Anexe 
Fișă de recapitulare I

Naratorul este vocea principală care povesteşte, într-un text narativ literar, întâmplarea. Așadar, el este diferit 
de autor, persoana reală care scrie, creează textul. 

Naratorul poate relata faptele la persoana a III-a, atunci când povesteşte întâmplările din exterior fără să par-
ticipe la acţiune. 

Naratorul poate relata faptele la persoana I. În această situație naratorul este şi personaj, adică participant la 
acţiune. Există opere literare în care naratorul este numai martor la acțiune și are rol de observator.  În discursul 
naratorului se utilizează mărci ale subiectivității: verbe la persoana I; pronume și adjective pronominale la per-
soana I.

Personajul este orice ființă, obiect, fenomen al naturii care participă la acţiunea prezentată într-o operă literară. 
Personajul poate fi principal, secundar, episodic. Portretul (imaginea) unui personaj se construiește cu ajutorul mij-
loacelor de caracterizare. Dacă trăsăturile personajului sunt prezentate explicit (de exemplu, numite), atunci avem 
caracterizare directă. Dacă trăsăturile personajului trebuie deduse (de exemplu, din faptele sale), atunci avem 
caracterizare indirectă. Într-un text narativ literar se utilizează mijloace directe și indirecte de caracterizare.

1 Citește textul pentru a selecta cuvintele necunoscute. Folosind un dicționar, caută, împreună cu colegul tău de 
bancă, înțelesul acestor cuvinte. Alcătuiește enunțuri cu trei dintre cuvintele nou învățate.

2 La ce persoană sunt verbele și pronumele din textul dat?

3 Selectează două secvențe din care se desprinde ideea că  naratorul relatează întâmplări din exterior fără să parti-
cipe la acţiune.

4 Discută cu doi colegi despre ultima carte citită în care s-au prezentat întâmplări asemănătoare cu cele din textul de 
mai sus.

5 Colegii tăi cunoșteau cartea pe care tu ai citit-o? Alege varianta potrivită, rezolvând exercițiul în continuare:

a Nu. Colegii mei au pus multe întrebări deoarece…
b Da. Colegii mei mi-au completat prezentarea deoarece…

6 Mergi în vizită la colegi din clasa a VII-a. Realizează, oral, prezentarea cărții despre care ai discutat anterior, încer-
când să îi convingi pe colegii tăi mai mici să citească astfel de opere literare. 
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7 Alcătuiește, în scris, enunțuri în care cuvintele subliniate în 
textul dat să aibă alt sens.

8 Construiește enunțuri în care cuvintele date să aibă urmă-
toarele sensuri:

a ban
 – rang de mare dregător;
 – monedă.
b car
 –  vehicul terestru încăpător, cu patru roți, cu tracțiune 

animală; 
 –  piesă cilindrică mobilă pe care se fixează hârtia la 

mașina de scris.
c zefir
 – vânt ușor, călduț, care suflă primăvara dinspre apus;
 – țesătură ușoară de bumbac.

9 Numește operele literare la care crezi că se face referire în 
textul dat. Care dintre ele aparține/aparțin culturii române?

10 Realizează o compunere narativă de 150 – 200 de cuvinte, în care să îți imaginezi o continuare a textului dat, utili-
zând și dialogul. Vei utiliza narațiunea la persoana a III-a.

11 a  Pornind de la imaginea dată, realizează o compunere narativă de 150 – 200 de cuvinte, la persoana a III-a. 
b Realizează o bandă desenată, pornind de la imaginea dată. 

12 Utilizând imaginea de la exercițiul anterior, stabilește:

a timpul şi locul interacțiunii interlocutorilor …
b relaţia dintre interlocutori … 
c identitatea interlocutorilor …
d tema discuției …

13 Selectează/desenează alte imagini în care:

a relația dintre interlocutori să fie parteneriatul sau dezacordul; 
b emițătorul și receptorul să fie de vârste diferite.



186

U1 Lectură și autocunoaștere (II)

186

U3 Lectură și autocunoaștere (II)

186

Anexe

14 A. Încercuiește seria care conține numai omonime:

a factor, valoare, carioca, val, picior, radia;
b pur, rachetă, aripă, forță, atașat, șah; 
c regie, ai, avar, tău, termen.

B.  Din seria de omonime de la exercițiul anterior, selectează o pereche pe care o vei utiliza într-un text de 30 – 50 de 
cuvinte.

15 Din operele literare sugerate în textul dat, alege un personaj pe care îl consideri model, motivându-ți alegerea.

16 Se dă textul. Citește-l cu atenție și rezolvă cerințele.

„Într‑o zi, împăratul plecă la bătălie și, lăsând pe fiul său în 
locu‑i, îi dete o mulțime de chei în mână și‑i zise:

— Fiule, în toate casele ce se deschid cu aceste chei să intri, 
iar în casa ce se deschide cu cheia de aur să nu‑ți calce piciorul, 
căci nu va fi bine de tine.

Cum plecă împăratul din oraș, fiul său intră prin toate casele 
și văzu o mulțime de pietre nestimate foarte frumoase, dar nu‑i 
plăcu nici una dintr‑însele; în cele din urmă, ajunse și la casa 
ce se deschidea cu cheia de aur, stătu puțin înaintea ușei, se 
gândi la porunca ce‑i dedese tată‑său, dar biruindu‑l nerăbda‑
rea, intră înlăuntru și văzu un ochean de sticlă.“

Nicolae Filimon, Omul de piatră

a Completează tabelul dat:

Două motive pentru care consideri că fiul a încălcat 
interdicția tatălui

Două motive pentru care consideri că fiul nu a procedat 
corect încălcând interdicția tatălui

… …

b   Scrie un text argumentativ de 150 – 200 de cuvinte, în care să exprimi acordul/dezacordul față de atitudinea fiului care 
a încălcat interdicția tatălui. 
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Fișă de recapitulare II

Textul literar, numit și operă literară, are următoarele trăsături: trezește în sufletul cititorului/ascultătorului senti-
mente și emoții;  se caracterizează prin utilizarea unor figuri de stil, valorificând bogăția și expresivitatea limbii;  are 
caracter ficțional, fiind rezultatul imaginației unui autor.

Textul narativ are următoarele caracteristici: prezintă un șir de întâmplări; evenimentele prezentate sunt, de obicei, 
în ordine cronologică; evenimentele sunt plasate în timp și spațiu, utilizându-se indici spațiali și temporali; eveni-
mentele implică personaje care acționează sau narează.

Descrierea este modul de expunere prin care se prezintă particularitățile unui peisaj, colț de natură, obiect, feno-
men al naturii, ființă. 
Tipuri de descriere: 
• de tip tablou (peisaj, colț de natură, fenomen al naturii etc.); 
• de tip portret (ființă, animal). 

Descrierea trebuie înțeleasă prin reflecţia asupra următoarelor aspecte:
• imaginea de ansamblu; 
• elementele componente (fizice/morale; cosmice/terestre/acvatice); 
• ordonarea elementelor (de sus în jos, de la dreapta la stânga, din interior în exterior etc.); 
• perspectiva asupra imaginii: 

a ansamblu – detalii mai puține, culori șterse, contururi neclare etc.; 
b detaliu – amănunte numeroase, culorii vii/puternice, contururi bine evidențiate etc.

Textul narativ literar este expresiv prin prezenţa figurilor de stil. Acestea au rolul de a impresiona cititorul, de a 
transmite anumite emoții.

Personificarea este o figură de stil prin care li se atribuie lucrurilor, animalelor sau fenomenelor din natură însușiri 
omenești. Pentru a deveni figură de stil, personificarea trebuie să prezinte un obiect sau un animal în acțiune, com-
portându-se ca un om și/sau vorbind.

Enumeraţia este o figură de stil care constă în înşiruirea unor termeni de acelaşi fel sau cu sensuri apropiate, pentru 
a accentua ideea exprimată, pentru a atrage atenția asupra obiectelor sau acțiunilor prezentate.

Repetiţia este o figură de stil care constă în reluarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte, pentru evidenţierea 
anumitor aspecte ale obiectelor sau ale acţiunilor prezentate.

A Citeşte cu atenţie textul:

Milo făcu ochii mari, fiindcă acolo, în faţa lui, stătea un câine mare cu un cap absolut normal, patru labe şi 
coadă – însă în loc de corp avea un ceas deşteptător care ticăia tare. [...] Poţi să‑mi spui Tock, îi zise el.

– Ciudat nume pentru un câine care face tic‑tic‑tic toată ziua, observă Milo. De ce nu ţi   s‑a spus...
– Nu pronunţa numele, sări câinele, iar Milo văzu că ochii i se umflau de lacrimi.
– N‑am vrut să te jignesc, îl asigură Milo, care nu voia deloc să‑l jignească.
– Nu‑i nimic, zise dulăul, recâştigându‑şi stăpânirea de sine. E o întâmplare veche şi tristă, dar acum ţi‑o 

pot povesti:
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– Când s‑a născut fratele meu, primul căţelandru din familie, părinţii s‑au bucurat nespus şi i‑au pus 
numele Tick, în aşteptarea sunetului pe care erau siguri că‑l va scoate. Trăgându‑i arcul pentru întâia oară, au 
descoperit sideraţi, că în loc de tic‑tic‑tic el făcea toc‑toc‑toc. Au dat fuga  la Starea Civilă să‑i schimbe numele, 
dar era prea târziu. Fusese deja înscris oficial, nimic de făcut. Când am sosit şi eu pe lume, părinţii, hotărâţi să 
nu repete greşeala şi considerând că era logic ca toţi copiii lor să producă acelaşi sunet, m‑au botezat Tock. 
Restul, fireşte, ţi‑e cunoscut: fratelui meu i se spune Tick pentru că face toc‑toc‑toc, iar eu mă numesc Tock 
fiindcă fac  tic‑tic‑tic. Amândoi vom purta povara numelor greşite toată viaţa.

– Dar cum ai devenit dulău de pază? interveni Milo, sperând să schimbe subiectul, deoarece Tock suspina 
de‑acum destul de tare.

– Şi asta – zise dulăul, frecându‑se la ochi cu o labă – tot datorită tradiţiei. Ai mei au fost întotdeauna dulăi de 
pază, din tată în fiu, din zorii istoriei. Vezi, continuă el simţindu‑se ceva mai bine, cândva n‑a existat niciun fel de 
timp, ceea ce pentru oameni era foarte neconvenabil. Nu‑şi dădeau seama dacă mănâncă de prânz sau de seară 
şi pierdeau trenul în mod regulat. Deci s‑a inventat timpul, ca să delimiteze ziua, iar ei să ajungă acolo unde tre‑
buia. Când au început să măsoare timpul aflat la dispoziţia lor li s‑a părut că au mai mult decât pot folosi vreo‑
dată. ,,Dacă‑i aşa de mult, nu poate fi preţios“ era opinia generală şi timpul a început să fie discreditat. Lumea îl 
pierdea, ba îl mai şi dăruia. Atunci ni s‑a încredinţat misiunea să veghem ca nimeni să nu mai piardă vremea, 
zise dulăul, îndreptându‑şi mândru spinarea. [...]

Norton Juster, Vama fantoma
1 Desparte în silabe cuvintele şi indică o regulă aplicată:

a jignească; 
b continuă;   
c căţelandru.

2 Găseşte câte un sinonim contextual  pentru cuvintele: nespus, opinia, dulău. 

3 Transcrie două cuvinte care conţin diftong, două cuvinte care conţin vocale în hiat şi un cuvânt care conţine triftong.

4 Notează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele: veghem, început, existat.

5 Construiește două enunțuri în care să ilustrezi polisemia cuvântului  marcat cu albastru în text.

6 Precizează valorile morfologice și funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text.

7 Transcrie un enunț interogativ și unul asertiv, negativ.

8 Stabileşte tema textului suport, identificând cuvintele-cheie.

9 Precizează dacă textul dat este literar sau nonliterar. Motivează-ţi răspunsul cu două argumente.

10 Exprimă-ţi părerea, într-un text de 30 – 50 de cuvinte, despre importanţa misiunii lui Tock.

11  Descrie, într-un text de 100 – 120 de cuvinte, câinele din imaginea de mai jos. Dacă ar avea o misiune specială, care 
ar fi aceasta?
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B. Citeşte cu atenţie textul următor:
Iana nu trebuie ignorantă căci este un personaj 

important. Bună ca pâinea pe care ştia să o facă şi 
foarte respectuoasă. Ea trona la bucătărie şi tot ea 
ţinea curăţenia casei [...] În prima încăpere era cupto‑
rul de pâine, pentru când erau mai multe guri de hră‑
nit. Tot acolo se găsea şi ţestul, alt instrument făcut 
pentru coacerea pâinii, născut, pare‑se, cu multe mii 
de  ani în urmă. Cum ştia Iana când pâinea era gata, 
că doar pălăria aceea mare de argilă încinsă nu era 
transparentă, pentru mine rămâne un mister până în 
ziua de azi. Când ridica ţestul, se răspândea un miros 
că te apuca foamea chiar dacă erai sătul. Nu mai spun 
că şi pâinea arăta pe măsura mirosului.

Adrian Oprescu, Vărul Alexandru și alte povești adevărate

I. Scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă:

1  Transcrie un  substantiv în cazul acuzativ precedat de prepoziţie şi un substantiv în acuzativ fără prepoziţie.

2  Selectează  din text un substantiv defectiv de plural.

3 Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivului pâinii.

4   Enumeră prepoziţiile care cer cazul dativ.

5   Indică forma de dativ-genitiv a substantivelor: mister, la bucătărie.

6   Selectează două substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural din seria: miros, cuptor, argilă, pui, pălărie, 
învățătoare.

7   Alcătuieşte un enunţ în care să utilizezi substantivul colectiv din seria: personaj, țest, guri, tineret, instrument, ani.

II. Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:

1 Substantivul casei este în cazul:                               
a acuzativ precedat de prepoziţie;
b acuzativ neprecedat de prepoziţie;
c genitiv.

2   Substantivul cuptorul are funcţia sintactică de:                                                               
a atribut substantival;
b subiect;
c nume predicativ.

3 Substantivul un miros este:                                                                                             
a articulat cu articol hotărât;
b articulat cu articol nehotărât;
a nearticulat.

4  Substantivul în încăpere are funcţia sintactică de:  
a subiect;
b atribut substantival;
c complement circumstanțial de loc.

5  Prezintă, într-o compunere de 150 – 200 de cuvinte, o întâmplare în care să utilizezi următoarele cuvinte: mister, 
pâine, transparent, miros.  

Atenție! Vei avea în vedere:                                                                 
– propunerea unui titlu sugestiv;                                                                                                     
– respectarea etapelor acțiunii;                                                                          
– îmbinarea narațiunii cu descrierea;                                                                                        
– introducerea celor patru termeni.                                                                                                
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Fișă de recapitulare III

A. Citeşte cu atenţie textul dat pentru a putea rezolva apoi cerinţele: 
Anul, grozav de econom în ploi, se sfârșise și mai zgârcit în zăpezi. Era iarnă plină, dar numai cu îngheț. Vremu‑
ise la început un pospai de zăpadă, pe care vântul o măturase, zvârlind‑o de colo‑colo. Și oamenii se îndreptau 
îngrijorați către un Crăciun negru și uscat, semn rău pentru sămănături, ca și dinspre partea sănătății.

Cei mai necăjiți erau copiii. În loc să zburde cu sania pe derdelușuri, ei trebuiau să care acasă, cu spinarea, 
coșnii de crengi și vreascuri. Noroc că în privința lemnelor satul era liniștit. Nu avea nevoie să pornească la 
păduri îndepărtate. Se încălzea aproape numai cu uscăturile ce‑i dau petecuțele de crâng, rămase [...]

Vasile Voiculescu, Șarpele Aliodor 

Cerințe: 
1 Menționează numărul de litere și numărul de sunete ale cuvintelor: crengi, Crăciun.
2 Explică modul de formare al unui cuvânt derivat și al unui cuvânt format prin compunere. 
3 Scrie câte un antonim potrivit pentru: econom, îngheț, noroc, necăjit.  
4 Scrie patru enunţuri pentru a ilustra sensurile polisemantice ale cuvântului a da.
5 Transcrie din text câte un verb aflat la două dintre timpurile indicativului, pe care le vei preciza.  
6 Precizează felul, diateza, modul și funcția sintactică a verbelor. 
7 Alcătuiește enunțuri în care verbul a porni să fie la diatezele reflexivă și pasivă. 
8 Transcrie din text două figuri de stil diferite, precizând felul acestora.
9 Într-o compunere de aproximativ 100 de cuvinte, ilustrează trăsăturile descrierii, prezentând exemple adecvate din 

textul dat.

B.  Într‑un orășel neînsemnat, se afla un birt sărăcăcios. Acolo se adunau, la vremea mesei, muncitori dintr‑o 
fabrică vecină. Erau lucrători săraci și nu le dădea mâna să se înfrupte din multe feluri. Așa că ștergeau cu 
miez de pâine sosul farfuriilor până ce nu mai rămânea nimic în urma lor.

În preajma birtului se oploșise un câine slab și flămând ca vai de el. Dădea târcoale meselor, dar nu se 
alegea cu mare lucru.

De la o vreme, băgă el de seamă cum mergea orânduiala birtului. Ca să‑și împuțineze cheltuielile, stăpânul 
nu tocmise niciun băiat ori fată de serviciu. Fiecare mușteriu se ducea singur la oblonul dinspre bucătărie, 
suna un clopoțel, își căpăta porția și pleca la masă cu farfuria plină.

„Hm! Își spuse câinele în sine, într‑o bună zi. Mi se pare că e rost să mă înfrupt și eu dacă voi avea puțin 
noroc.“ Zis și făcut. A așteptat până ce au plecat muncitorii de la masă. Apoi s‑a apropiat de oblon și a tras cu 
dinții de frânghia clopoțelului. Clopotul a sunat, oblonul s‑a deschis și bucătăreasa a pus, ca de obicei, o farfu‑
rie plină cu mancare pe pervazul oblonului. Nu s‑a uitat să vadă cine sunase. Știa că lucrătorii sunt nevoiași, 
dar cinstiți; după ce mâncau, fiecare mergea pe la tejgheaua birtașului să‑și plătească porția.

Ideea principală cuprinde elementele esențiale dintr-un fragment de text. De obicei menționează cine, ce face, 
unde, când, de ce.
Ideea secundară este o detaliere a ideii principale, cuprinde un amănunt din paragraf, care nu a fost cuprins în 
ideea principală.
Toate ideile principale alcătuiesc planul simplu de idei. Ideile principale alăturate celor secundare, alcătuiesc pla-
nul dezvoltat de idei. 
Tema textului poate fi desprinsă și prin identificarea cuvintelor-cheie din text, cuvinte care au importanță pentru 
înțelegerea mesajului.
Pe de altă parte, mesajul unui text este o idee de profunzime. Acesta se poate descoperi prin analiza faptelor per-
sonajelor, a gândurilor acestora, a ideilor transmise prin limbajul lor etc. 
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Fișe de recapitulare

Câinele se cățără până la farfurie, înfulecă mâncarea cu mare poftă și, după ce s‑a lins pe bot, a plecat fru‑
mușel la plimbare.

Cezar Petrescu, Câinele isteț

Cerințe:

1 Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele: sărăcăcios, mergea, serviciu, cinstiți.
2 Transcrie cuvintele care conțin diftong, triftong sau vocale în hiat din secvența: Așa că ștergeau cu miez de pâine 

sosul farfuriilor până ce nu mai rămânea nimic în urma lor.
3 Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele subliniate să aibă sensuri polisemantice: Apoi s‑a apropiat de oblon și a 

tras cu dinții de frânghia clopoțelului. Clopotul a sunat, oblonul s‑a deschis și bucătăreasa a pus...
4 Transcrie din text patru verbe aflate la timpuri diferite al modului indicativ.
5 Menționează câte un indice care fixează timpul, respectiv spațiul.
6 Extrage două idei principale și două idei secundare din textul dat.
7 Prezintă, în 50 – 80 de cuvinte, acțiunea fragmentului pe momentele subiectului.
8 Numește o figură de stil, exemplificând-o cu o secvență extrasă din text.
9 Explică într-un enunț motivul pentru care câinele merită caracteristica din titlu.
10 Scrie, în 80 – 100 de cuvinte, o continuare a fragmentului dat, în care să-ți imaginezi ce s-a întâmplat după ce te-ai 

întâlnit cu câinele.
C. A fost odată ca niciodată un împărat şi se numea împăratul Roşu. El era foar‑
te mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei furaseră soarele şi luna de pe cer. 

Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea în ştire 
tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe 
fie‑sa de nevastă şi încă şi jumătate din împărăţia lui, iară cine va umbla şi nu va 
izbândi nimic, acela să ştie că i se va tăia capul. [...]

Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. [...]
Greuceanu luă cu dânsul şi pe fratele său şi merse, merse cale lungă, depăr‑

tată, până ce ajunse la Faurul pământului, cu care era frate de cruce. […]
Iară Greuceanu se duse, se duse pe o potecă care‑l scoase tocmai la casele 

zmeilor, aşezate unde‑şi înţărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanu se 
dete de trei ori peste cap şi se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile 
ce‑l învăţase Faurul pământului. Făcându‑se porumbel, Greuceanu zbură şi se 
puse pe un pom care era tocmai în faţa caselor. Atunci ieşind fata de zmeu cea mare şi uitându‑se, se întoarse 
repede şi chemă pe mumă‑sa şi pe soră‑sa cea mică ca să vină să vază minunea. 

Fata cea maimică zise: 
– Măiculiţă şi surioară, pasărea asta gingaşă nu mi se pare ogurlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă 

a pasăre, ci mai mult sunt ca ochii lui Greuceanu cel de aur. Până acum ne‑a fost şi nouă! D‑aici înainte numai 
Dumnezeu să‑şi facă milă de noi şi d‑ai noştri.

 Păsămite aveau zmeii cunoştinţă de vitejia lui Greuceanu.
  Greuceanu

Dicţionar: răvaş – scrisoare, bilet;
 ogurlie – care aduce noroc.
Cerinţe:
1 Transcrie două adjective din textul dat, precizând felul lor și partea de vorbire determinată.
2 Explică scrierea cu doi i a cuvântului năzdrăvăniile.
3 Precizează felul și persoana pronumelor subliniate în textul dat.
4 Scrie un enunț în care cuvântul lui din structura lui Greuceanu să aibă altă valoare morfologică.
5 Transcrie din primul paragraf două substantive articulate hotărât și două substantive articulate nehotărât, subliniind 

articolul.
6 Scrie două enunțuri în care un adjectiv extras la punctul 1 să fie la alte două grade de comparație, pe care le vei 

numi.
7 Motivează, într-un text de 50 – 80 de cuvinte, încadrarea textului dat în tema călătorii/aventură.
8 Într-o compunere de maximum 100 de cuvinte, susține ideea că fragmentul dat prezintă o lume incredibilă.
9 Scrie un text narativ de minimum 100 de cuvinte în care să povestești o întâmplare petrecută într-un loc necunos-

cut. Vei introduce și un pasaj descriptiv de tip tablou/de tip portret.    
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Sursele utilizate

Mulțumiri

Aducem mulțumiri tuturor celor care, prin participarea lor, au contribuit la realizarea acestui manual (versiunea tipărită și cea 
digitală), și anume: Horea Poenar și Dumitru Cornel Vîlcu, pentru că au scris texte inedite pentru acest manual; desenatoarele 
Aura Poenar și Doina Brișan, pentru ilustrații.

Imaginile au fost preluate din următoarele surse: Wikimedia Commons, Dreamstime, arhiva personală a autoarelor, arhiva per-
sonală a lui Horea Poenar, arhiva personală a lui Dumitru Cornel Vîlcu.

Texte

p. 11: Matei Vișniec, Extraterestrul care-și dorea ca amintire o pijama, Editura Arthur, București, 2019, p. 9; p. 14: Ana Blandi-
ana, Cântec, în Integrala poemelor, Editura Humanitas, București, 2019, p. 68; p. 16: Alecu Donici, Musca la arat, în Fabule și  
satire, Editura Litera, Chișinău, 2003, p. 124; p. 18: A.E. Baconsky, Desen, în Scrieri I  – Poezii, Editura Cartea Românească, 
1990, București, p. 82; Vasile Alecsandri, Sania, în Poezii, Editura Cartex 2000, București, 2012, p. 141; p. 19: André Comte-
Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge, Cea mai frumoasă istorie a fericirii, Editura Art, București, 2007,  p. 5; p. 25: Andrei 
Pleșu, Neologismele, blogul personal; p. 30: Vasile Alecsandri, Sfârșit de toamnă, în Poezii, Editura Cartex 2000, București, 2012,  
p. 112; George Coșbuc, Dușmancele, în Versuri, Editura Facla, Timișoara, 1986, p. 75; Ion Luca Caragiale, D-l Goe..., în D-l Goe…  
și alții, Editura Art, București, 2018, pp. 4 – 5; p. 31: Ioan Slavici, Budulea Taichii, în Nuvele, Editura Minerva, București, 1982, 
pp.109 – 110; Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă, în Teatru, Editura Litera, Chișinău, pp. 12 – 13; p. 51: Gianni Rodari, 
Gramatica fanteziei. Introducere în arta de a născoci povești, Editura Art, 2017; p. 55: Mihail Sadoveanu, Neamul Șoimăreștilor, 
Editura Cartea Românească, București, 1980, p.71; p. 66: Lucian Blaga, Risipei se dedă florarul, în Poezii, Editura Cartea Româ-
nească, București, 1982, pp. 287 – 288; p. 68: A.E. Baconsky, Înstelat, fantomatic și palid, în Scrieri I  – Poezii, Editura Cartea 
Românească, București, 1990, p. 332; p. 70: Mihai Eminescu, Melancolie, în Poezii, Editura pentru literatură (ediție îngrijită de 
Perpessicius), București, 1963, p. 60; p. 71: Ana Blandiana, Joc, în Integrala poemelor, Editura Humanitas, București, 2019, pp. 
265 – 266; p. 88: Ioana Nicolaie, Vertijia, Editura Arthur, București, 2018, p.10; p. 89: A.E. Baconsky, Drumuri în vânt, în Scrieri I  – 
Poezii, Editura Cartea Românească, București, 1990, p. 298; p. 107: Sanda Cordoș, Ce rost mai are să citim literatură?, Editura 
Compania, 2004, pp. 20 – 22; p. 109: Cezar Petrescu, Năluca, Editura Ion Creangă, București, 1981, pp. 5 – 6; p. 117: Marius 
Constantinescu, Profil. Poveste. Personaj, Editura Art, București, 2013, pp. 13 – 15; p. 130: Jacques-Yves Cousteau, Frédéric 
Dumas, Lumea tăcerii, Editura Art, București, 2019, pp.11 – 12; p. 136: Lynda Mullaly Hunt, Ca peștele în copac, Editura Arthur, 
București, 2016, p. 23; p. 152: Ana Blandiana, Subchiriașii, în Întâmplări din grădina mea, Editura Ion Creangă, București, 1985, 
pp. 24 – 25; p. 152: Ana Blandiana, Fapt divers, în Întâmplări din grădina mea, Editura Ion Creangă, București, 1985, pp. 21 – 23; 
p. 160: Paige Britt, Șirul pierdut al timpului, Editura Arthur, București, 2019, ediția a II-a, pp. 72 – 76; p. 164: Pam Muñoz Ryan, 
Trandafirii din Mexic, Editura Arthur, 2018; p. 174: Neil Gaiman, Coraline, Editura Arthur, 2014, București, pp. 11 – 18; p. 176: 
Lois Lowry, Darul lui Jonas, Editura YoungArt, București, 2014, pp. 105 – 106; p. 178: Vasile Alecsandri, Balta-Albă în Proză, 
Editura Albatros, București, 1974, pp. 102 – 103; p. 179: Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram, Editura pentru lite-
ratură (ediție îngrijită de Perpessicius), București, 1963, p. 512; p. 180: Mihail Sadoveanu, Negustor lipscan, în Hanu Ancuței, 
Editura Cartea Românească, București, 1982, pp. 67 – 69; p. 182: Emil Gârleanu, Cât un fir de neghină, în Din lumea celor cari 
nu cuvântă, Editura Minerva, București, 1988, p. 193; p. 184: Florin Bican, Și v-am spus povestea așa, Editura Arthur, 2018;  
p. 188: Adrian Oprescu, Vărul Alexandru și alte povești adevărate, Editura Humanitas, București, 2008, pp. 76 – 77. 



Programa școlară poate fi accesată la adresa http://programe.ise.ro.
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