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Preliminari i

Conceptul învățămîntului formativ nu se pronunță împotriva 
informației, ci, din contră, și-o asumă, presupunînd o astfel de 
organizare a procesului de predare – învățare – evaluare care ar 
contribui la dezvoltarea gîndirii creative, fapt ce duce inevitabil 
spre actele operaționale.

Învățămîntul contemporan trece printr-un proces perpetuu 
de modernizare, care îl consideră pe elev prim-subiect al siste-
mului educațional.

Reforma multidimensională și profundă impune și o nouă 
concepție asupra întregii structuri curriculare.

Manualul „Limba română” este un ecou al cerințelor Comu- 
nității Europene, un document care concretizează sistemul de 
cunoștințe și acțiuni ce vor fi aplicate de către elevi pentru reali-
zarea performanțelor comunicative.

Elaborînd manualul, noi, autorii, am ținut cont de problemele 
psiho-pedagogice și de obiectivele-cheie ale predării – învățării –  
evaluării limbii române de către elevii alolingvi.

Drept repere conceptuale ne-au servit:
• sistemul de cunoștințe prezentat și ordonat pe baza prin- 

 cipiilor didactice;
• sistemul de sarcini didactice orientat spre formarea  

 competențelor;
• sistemul de condiții optime care favorizează realizarea  

 procesului de educație și autoeducație a elevilor.
Manualul acoperă pe deplin aria curriculară.



Limba  român ă
Adolescentul și societatea

Oameni și caractere

◼	Ereditatea sau educația determină caracterul?

◼	Credeți în soartă?

U n i t a t e a  1
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Ereditatea sau educaţia determină caracterul?

Vrăjitorul

A fost odată un om care avea un singur fiu. Fiind sărac și gîndindu-se că n-ar fi 
rău ca fiul său să trăiască mai bine, a început să-i caute o slujbă.

Băiatul a primit cu bucurie propunerea tatălui său și, într-o zi, au plecat amîndoi 
în căutarea unui stăpîn. Au mers ei cît au mers, pînă au ajuns într-o pădure deasă, 
unde se afla un castel. În faţa castelului au văzut un om care stătea și citea dintr-o 
carte mare. Era un vrăjitor. 

După o scurtă discuţie, vrăjitorul 1-a primit în serviciu, arătîndu-i ce are de făcut.
— Vezi, aici sînt niște cărţi pe care aș vrea să le ștergi de praf. Dacă nu vei  

avea poftă să lucrezi, sună din acest clopoţel și-ţi voi trimite băieţi ca să te joci cu 
ei cît poftești. 

Iar tatălui i-a spus:
— Aș vrea să-1 lași la mine pentru 7 ani, căci l-aș învăţa 
multe lucruri. Peste 7 ani, ar fi bine să vii la mine și să-1 

iei acasă, cu condiţia că îl vei recunoaște. Dacă nu, va 
rămîne la mine pentru totdeauna.

Tatăl a plecat trist, cu îndoială în suflet. S-a gîndit: 
Aș putea să nu-mi recunosc fiul?

Vocabular

propunere – recomandare
praf – colb (пыль,)
a avea poftă – иметь желание
îndoială – neîncredere, dubiu

Sinonime

vrăjitor = magician

conversaţie = discuţie

serviciu = lucru

Familii de cuvinte

sărac – sărăcie, a sărăci

bucurie – a se bucura, bucuros

vrăjitor – vrajă, a vrăji

Antonime

sărac ≠ bogat
des ≠ rar
trist ≠ vesel

Structuri
• Eu sînt o persoană...
• Prietenul/colegul meu este...• Caracterele se deosebesc prin...• El are un caracter...
• Vreau să mă debarasez de...

U n i t a t e a 1 Adolescentu l  ș i  societatea
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1. Citiţi textul și răspundeţi la întrebări folosind vocabularul:

• Care era dorinţa tatălui?
• Unde au plecat tatăl și fiul său?
• Cu cine s-au întîlnit ei?
• Ce i-a spus vrăjitorul băiatului?
• Iar tatălui ce i-a spus?
• Cu ce gînd în suflet a plecat tatăl băiatului de la vrăjitor?

2. Împărţiţi textul în fragmente, intitulați-le.

3. Redaţi conţinutul fragmentului îndrăgit la persoana a lll-a.

4. Faceţi rezumatul textului.

5. Continuaţi basmul „Vrăjitorul” folosind imaginea dată și reperele:

– arătaţi cum și-a îndeplinit băiatul slujba: a mers la joacă cu băieţii sau  
a învăţat să citească în cărţile vrăjitorului?

– imaginaţi-vă ce ar fi putut născoci vrăjitorul 
pentru ca bietul tată să nu-și mai recunoască 
feciorul;

– descrieţi ce aţi inventa voi pentru ca tatăl 
vostru să vă recunoască etc.

6. Gîndiţi-vă și răspundeţi argumentat:

• Cum credeţi, de ce vrăjitorul i-a dat băiatului 
anume această poruncă: să șteargă cărţile  
de praf?

• De ce vrăjitorul a spus că îl va ţine pe băiat la el și îl va învăţa timp de 7 ani?
• Cum credeţi, a reușit vrăjitorul să modeleze caracterul băiatului?
• Pe cine simpatizați (pe tatăl băiatului/pe vrăjitor/pe băiat)? De ce?

7. Cum înţelegeţi expresia „Cei șapte ani de acasă”?

8. Completați spaţiile tabelului. Scrieți trei:

A. calităţi personale care vă plac cel mai mult;
B. lucruri din viaţă pe care v-ar plăcea să le schimbați;
C. lucruri pe care le faceți bine;
D. cuvinte care v-ar plăcea să fie spuse despre voi.

O a m e n i  ș i  c a r a c t e r e
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8.1 Includeți în contexte noi cuvintele din tabel.

9. Răspundeţi la întrebări. Utilizaţi reperele propuse mai jos:

• Ce i se transmite fiecărui individ prin ereditate de la părinţii săi?
• Ce trăsături de caracter pot fi modelate prin educaţie (în familie, 

societate)?
• Ereditatea sau educaţia determină caracterul?

A.     B.

C.  D.

10. Caracterizaţi o persoană (mama, tata, un prieten, un coleg etc.) folosind reperele 
date, cu referire la tema „Oameni și caractere”.

• Sex:   bărbat – femeie;
• Fizic:   el/ea este: gras(ă)/slab(ă), înalt(ă)/scund(ă), fru- 

     mos(oasă)/urît(ă)/așa și așa;
• Caracter:   optimist/pesimist, modest/lăudăros, educat, leneș/ 

     harnic, talentat, deștept, inteligent, curios, mări- 
     nimos etc.;

• Temperament:  vesel/trist, încet/vioi;
• Preferinţe:   ascultă muzică, citește, face sport, călătorește, pic- 

     tează etc.

Educație

Predispunere

• Muzică

• Artă etc.

Temperament

• Melancolic

• Flegmatic

• Sangvin

• Coleric

Școala

Familia 
și mediul

A d o l e s c e n t u l  ș i  s o c i e t a t e a
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11. Citiţi versurile. Despre care două persoane este vorba?

Am întîlnit un om de rea-credinţă,
un om cu suflet negru, de răgace.
M-am întristat. Pentru că-n veacul nostru
Răuvoitorul multe poate face.
Am întîlnit un om de omenie,
un om frumos, cu sufletul de toamnă.
M-am bucurat. Pentru că-n veacul nostru
un om de omenie mult înseamnă.

Dumitru Matcovschi

11.1 Comentați versurile, utilizînd modelul propus:

Model: Poetul Dumitru Matcovschi face portretul moral al unui om de rea-
credinţă și al unui om de omenie. Sufletul celui de rea-credinţă este...

12. Completaţi careul la tema: „Caracterul”, folosind cuvintele ce denumesc însușiri  
de caracter.

1. Om care spune întotdeauna 
adevărul.
2. Persoană care nu este sinceră.
3. Sinonimul cuvîntului răbdător.
4. Om zgîrcit.
5. Sinonimul cuvîntului prietenos.
6. Antonimul cuvîntului prost.
7. Sinonimul cuvîntului pretenţios.
8. Om nemilos.

13. Completaţi propoziţiile (oral/scris) cu primul lucru care vă vine în minte, utilizînd 
verbe la conjunctiv prezent.

Planuri de viitor

1. Mi-ar plăcea să termin ...........................................................................................
2. Pînă la sfîrșitul anului aș vrea să ..........................................................................
3. Pînă la sfîrșitul lunii mi-ar plăcea să ...................................................................
4. Mi-ar plăcea să am destui bani să ........................................................................
5. Ceea ce aș dori cel mai mult să schimb la mine este ........................................
6. Mi-ar plăcea ca prietenul meu/prietena mea să ................................................
7. Aș vrea să fiu prietenul care ..................................................................................
8. Un lucru pe care chiar aș dori să îl încerc este ..................................................
9. Locul unde mi-ar plăcea să merg este .................................................................
10. Una dintre calităţile mele pe care aș dori să le dezvolt în viitor este ..............

O a m e n i  ș i  c a r a c t e r e

1 C

2 A

T R

4 L A

5 A C

6 I T

E

8 C R

3

7
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Condițional + conjunctiv
aş  menţionez privesc
ai  menţionezi privești
ar vrea menţioneze privească
am dori  + să menţionăm privim
aţi putea menţionaţi priviţi
ar  menţioneze privească

Modul conjunctiv. Alternanţe fonetice

1. e/ea – merge/să meargă
2. ă/e – cumpără/să cumpere
3. ea/e – așteaptă/să aștepte
4. a/e – învaţă/să înveţe
5. e/a – vede/să vadă

6. ie/ia – iese/să iasă

Excepţiile conjunctivului

(pers. III singular/plural)
a da – să dea
a lua – să ia
a sta – să stea
a bea – să bea
a întîrzia – să întîrzie
a scrie – să scrie
a umple – să umple
a sui – să suie
a ști – să știe
a fi – să fie
a avea – să aibă
a vrea – să vrea

Exemple

Ar vrea să aibă mulţi prieteni.
Aş dori să ştiu neajunsurile mele.
Aţi putea să influenţaţi caracterul ei.
Ar trebui să fie exemplu în toate.
Ai putea să-ţi schimbi comportamentul.

1. Răspundeţi la întrebări utilizînd con- 
strucţia condiţional + conjunctiv:
• Cum v-ar plăcea să fiţi?
• De ce trăsătură de caracter aţi  

vrea să vă debarasaţi?
• Ce v-ar plăcea să schimbaţi în  

viaţa dumneavoastră?

2. Găsiţi în text și scrieţi verbele ce co- 
respund construcţiei condiţional + 
conjunctiv. Alcătuiţi cu ele enunţuri.

3. Puneţi verbele dintre paranteze la  
condiţional + conjunctiv.

Noi (a dori) (a se cunoaște) mai 
bine.
Ei (a putea) (a influenţa) pozitiv 
caracterul lui Nelly.
Eu (a vrea) (a se debarasa) de unele 
trăsături de caracter negative. 
Ea (a încerca) (a schimba) ceva dacă 
(a fi) nevoie.
El (a trebui) (a avea) un compor- 
tament adecvat.

4. Continuaţi dialogul utilizînd struc- 
tura condiţional + conjunctiv.

— Radu, ai dori să te debarasezi de  
 unele trăsături de caracter nega- 
 tive?

— Da, aș vrea să scap de lene, dar  
 nu știu cum.

— Aș putea să-ţi dau unele sfaturi.
— Ascult!
— ...

5. Traduceţi propoziţiile utilizînd 
structura condiţional + conjunctiv.

Каждый человек хотел бы быть  
 личностью.

В данном случае они должны бы  
 посоветоваться с друзьями.

Он мог бы предупредить родите- 
 лей о надлежащей неприятности.

Раду смог бы изменить свой ха- 
 рактер если бы захотел.

Pronunţaţi și scrieţi corect!
NU CONFUNDAţI!

a) SĂ-I cu SĂI
• Nu pot să-i mai aștept.
• Colegii săi sînt minunaţi.

b) SE DUCE: pleacă, merge
 SEDUCE: atrage, fascinează

• El se duce la teatru.
• Spectacolul îl seduce.

A d o l e s c e n t u l  ș i  s o c i e t a t e a
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Credeţi în soartă?

Ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus...

Era odată un om foarte puternic și bogat. S-ar putea spune că era chiar fericit. Și-a 
realizat toate visurile: avea bogăţii, soţie frumoasă, copii buni și cuminţi, fabrici și uzine, 
într-un cuvînt, tot ce-i poftea inima. Într-o bună zi, pe cînd se afla în culmea fericirii, 
iată că-i vine pe neașteptate în ospeţie o femeie îmbrăcată într-o pelerină neagră.

— Stimate domn, s-a adresat ea, aţi putea să spuneţi că v-aţi realizat toate 
dorinţele și toate visurile?

— Nu cred că aş putea să afirm așa ceva.
— De ce? Văd că aveţi de toate și pare să fiţi fericit...
— Da, aş putea, într-o oarecare măsură, să zic că sînt fericit, dar mai am atîtea de 

realizat!... O singură viaţă e prea puţin ca un om să-și poată îndeplini toate visurile 
și dorinţele.

— Ar trebui să vă spun că nu sînteţi prea original în cele relatate. Omul e mereu 
angajat într-o goană veșnică, izvorîtă din lăcomia acumulării de obiecte, care ar putea 
să-i aducă așa-zisa fericire. Vedeţi, nici dumneavoastră nu puteţi afirma că v-aţi realizat 
deja toate visurile..., dar, oricum, vă anunţ că ar trebui să vă pregătiţi de drum...

— Ce fel de drum?
— De drumul cel fără întoarcere...
Abia acum bărbatul a observat că femeia ţinea, ascunsă sub pelerina neagră, o 

coasă. De spaimă, s-a făcut galben ca lumînarea și simţea cum îl părăsesc puterile. 
Cît timp a trecut, nu se știe, dar, cînd și-a revenit, femeia în negru nu mai era.

— Să fi avut oare halucinaţii? nu se putea liniști omul. Bine că n-a fost nimeni 
de faţă. Ar trebui să fug cu familia undeva departe, unde n-ar mai putea să mă 
găsească femeia cu coasa...

Peste cîteva zile omul și-a încărcat o parte dintre bogăţii și a plecat cu întreaga 
familie peste mări și ţări.

Au trecut săptămîni pline de primejdii. Într-o zi însorită, vasul 
a atins ţărmul și omul, bucuros, a coborît, cu gîndul că va începe în 

locurile noi o viaţă lipsită de griji și plină de fericire. Dar... în portul 
îndepărtatei ţări îl aștepta deja femeia în negru. Ea s-a aruncat 
spre el, 1-a îmbrăţișat și 1-a sărutat cu patimă, zicîndu-i:

— Nu înţeleg, ce cauți dumneata în ţara aceasta îndepărtată?... 
Sfîrșitul destinului dumitale e doar aici. Te aștept de atîta timp!... 
Vino cu mine... Nu te teme. Căci ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus...

Omul a căzut pe dalele cenușii ale portului, iar ochii săi 
larg deschiși parcă întrebau: „Oare e cu dreptate să-ţi sfîrșești 
viaţa atunci cînd încă nu te-ai săturat de ea?...”

Mihai Olenschi

O a m e n i  ș i  c a r a c t e r e

Vocabular de referinţă

culme – înălţime
patimă – pasiune
dală – placă de piatră, плита
primejdie – onacность, pericol


