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U18: SPORT ŞI TRADIŢII           Jocul de oină   Lexic 
a argumenta (ez) 
celt/ţi (m) 
joc, uri (n) 
răspândire/i (f) 
strungă/i (f) 
vreme/uri (f)   
Familii de cuvinte 
•joc, a juca, jucător 

•oaie, oier, oierit,  
a oina, oină 

•a paşte, păscut, 
păstor, păstorit 
•poziţie, a se poziţiona, 
poziţionare 
•a prinde, prindere, 
prins 
•a răspândi, 
răspândire 
•război, războinic 
•tradiţie, tradiţional 
•a trânti, trântă 
Sinonime 
•arhaic = vechi 
•arie = suprafaţă  
•baci = cioban 
•bâtă = baston 
•ipoteză = 
presupunere 
•îndeletnicire = 
ocupaţie 
•oierit = păstorit 

•şes = câmpie 
ştire = informaţie 
Antonime 
atac ≠ apărare 
strămoş ≠ urmaş 
Cuvinte compuse 
daco-roman 
Imperiul bizantin 
Cuvinte călătoare 
baseball (<en) 
chetcher (<en) 
pitcher (<en) 
Expresii  
•cu desăvârşire  
= complet 
•în amănunt = detaliat 
•mai marele = şeful 
•peste tot = pretutindeni  
•a practica un sport  
= a face un sport 
 

 

Jocul de oină – sport naţional românesc  
 

Jocul de oină aminteşte de o foarte veche îndelet-

nicire a daco-romanilor, păstoritul. „A oina” oile 

înseamnă a coborî oile toamna de la munte la şesul 

verde, într-un loc din apropierea unui râu, fenomen 

numit şi „transhumanţă”. 

Există şi ipoteza că ar fi un joc războinic, cu momente de atac şi 

apărare, însă multe dintre expresiile folosite în joc amintesc de ocupaţia 

păstoritului: căpitanul echipei se numeşte baci (mai marele peste ciobani), şi 

azi bastonul se numeşte bâtă, intrarea în teren se numea intrare la strungă, 

jucătorul prins la mijloc – jucător la strungă, jucătorii de la prindere – păscari 

(de la „păscut”) sau echipa la păscare.        

În ceea ce priveşte zona de practicare a oinei, ea acoperea aproape 

toate comunităţile româneşti. În schimb, oina lipseşte cu desăvârşire din 

ansamblul jocurilor practicate în Imperiul bizantin, din manifestările tradiţional 

populare şi din vocabularul slavilor, al bulgarilor şi al maghiarilor.  

Prima ştire scrisă despre existenţa jocului de oină a fost identificată de 

istoricul Nicolae Iorga, care o menţionează în cartea Observaţii şi probleme 

bănăţene. Ştirea datează din anul 1763 şi este furnizată de preotul Nicolae 

Stoica din Haţeg, care a consemnat, pe o carte bisericească, anii petrecuţi la 

Timişoara: juca în curtea bisericii, cu copiii, o variantă a jocului de oină. 

Medicul mureşan Istvan Natyus, în Manualul de dietetică tipărit în 1782, 

menţionează că educaţia fizică este absolut necesară sănătăţii corpului şi 

intelectului, şi descrie în amănunt foloasele mersului pe jos, ale canotajului, ale 

exerciţiilor atletice, ale trântei şi oinei. 

Peste tot unde locuiesc sau au locuit români, din Grecia până în 

Polonia şi din Câmpia Panonică până la Nipru, s-au jucat diverse variante de 

oină. Indiferent sub ce nume, faptul că oina are o arie foarte largă de răspândire 

atestă vechimea jocului, apărut în vremurile când păstoritul era îndeletnicirea 

de bază a strămoşilor  românilor. Pentru cei care ar argumenta că păstoritul nu 

a fost o îndeletnicire de bază numai pentru poporul român, se poate menţiona 

similitudinea izbitoare dintre variantele arhaice ale oinei şi jocul tradiţional 

Cluiche Corr (pronunţat cli-ho-car) din Irlanda, împreună cu variantele sale din 

Ţara Galilor, cunoscute sub numele englez de Rounders. 

Irlandezii şi galezii locuiesc la o depărtare de mai bine de 2000 de 

kilometri de România şi sunt urmaşii de necontestat ai vechilor celţi, cu care 

autohtonii din spaţiul românesc s-au întâlnit ultima oară cu 2500 de ani în 

urmă! Asociaţia Cluiche Corr din Irlanda şi Federaţia română de oină au decis 

ca disputarea paternităţii jocului de oină între urmaşii celor două popoare să se 

realizeze periodic, pe terenul de joc. 
 

Reguli de joc 
 

Similitudinile dintre variantele arhaice de oină şi baseball-ul american 

sunt copleşitoare: mingea era servită pentru bătaie (halita) de către un 

adversar, numit halitor, echivalentul pitcher-ului; servirea eronată în mod 

repetat este, de asemenea, penalizată; exista apoi un echivalent direct al 

postului de chetcher, denumit ajutor de halitor. Deosebirea dintre refugiile 

oinei arhaice şi bazele din baseball era doar de poziţionare – la oină, în linie, 

iar la baseball în formă de pătrat.                             
    (După  www.oina.ro) 
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I. Activităţi lexicale  
 

A. Vocabular sportiv 
 

• sport, sportiv, sportivitate, joc, reguli de joc, a juca, meci, echipă, coechipier, atac, apărare, căpitan de 
echipă, adversar, teren, minge, a servi, a arunca, a penaliza, gol, punct, coş, a marca, a rata, ... 

 

• Sporturi: atletism, canotaj, fotbal, baschet, handbal, baseball, volei, tenis, ping-pong, ciclism, înot... 
 

1. Asociaţi activitatea şi/sau obiectul cu un nume de sport: 
a se apleca, a se ridica, a fugi, a arunca, a prinde, a da cu piciorul, a apăra, a sări, a ajunge, a rata, a 
lansa, a cădea; rachetă, minge, cosă, poartă, telescaun, coş, balob, paraşută, suliţă, barcă, greutate, 
disc, vâslă, schi. 
 

B. Vocabularul oieritului 
 

• oaie, oierit, oier, baci, cioban, a paşte, păstorit, păşune, lapte, brânză, bâtă, transhumanţă, stână 
 

 

2. Definiţi cuvântul transhumanţă potrivit informaţiei oferite de text. Încercaţi să vă amintiţi legă-
tura dintre acest cuvânt şi cel de oină.   
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

C. Verbul la participiu şi supin: a contesta  >  contestat  > de contestat 
 

a. Participiu: 
a petrece > petrecut, ă, i, e 
•Nicolae Stoica din Haţeg a consemnat, pe o carte bisericească, anii petrecuţi la Timişoara. 

•Oina lipseşte cu desăvârşire din ansamblul jocurilor practicate în Imperiul bizantin. 

•Ştirea datează din anul 1763 şi este furnizată de preotul Nicolae Stoica din Haţeg. 

•Mingea era servită pentru bătaie de către un adversar. 

a păstori > păstorit > păstoritul 
a merge > mers > mersul (pe jos) 
•Jocul de oină aminteşte de o foarte veche îndeletnicire a daco-romanilor, păstoritul.  

•Medicul mureşan Istvan Natyus menţionează în „Manualul de dietetică” (1782), că educaţia fizică 

este absolut necesară sănătăţii corpului şi intelectului, şi descrie în amănunt foloasele mersului pe jos. 
a paşte > păscut > păscutul 
•Jucătorii de la prindere se numesc „păscari” (<păscut, a paşte). 
 

b. Supin : a (nu) contesta > de (ne)contestat (= care nu poate fi contestat) 
•În fiecare joc sunt reguli de respectat. (= care trebuie respectate) 

•Irlandezii şi galezii locuiesc la o depărtare de mai bine de 2000 de kilometri de România şi sunt 

urmaşii de necontestat ai vechilor celţi, cu care autohtonii din spaţiul românesc s-au întâlnit ultima 

oară cu 2500 de ani în urmă! 
 

3. Transformaţi după model:   
 

a marca  > punct de marcat 

a executa  > exerciţiu ...................... 

a respecta  > regulă .......................... 

a evita  > mişcare ........................ 

a recupera > minge .......................... 

a rezerva > locuri ........................... 

 

 

D. a putea + vb2 Infinitiv 
•Se poate menţiona similitudinea izbitoare dintre variantele arhaice ale oinei şi un jocul tradiţional din 

Irlanda. = Poate fi menţionată similitudinea dintre... 

•În jocul de tenis nu se poate lansa mingea cu mâna. = În jocul de tenis mingea nu poate fi lansată cu 

mâna.   
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4. Reguli: a. Ce se poate face în fiecare sport? Răspundeţi prin Da sau Nu.  
 

În fotbal, se poate atinge mingea cu mâna?   ......................... 

În handbal, se poate arunca mingea cu piciorul?      ......................... 

La tenis, se poate considera un serviciu în fileu?  ......................... 

La baschet, se poate pune mingea direct în coş?               ......................... 
 

b. Puneţi întrebări similare.  g  
 

E. Conjunctiv: să > ca... să... 
  

Asociaţia „Cluiche Corr” din Irlanda şi „Federaţia română de oină” au decis să se realizeze periodic 

disputarea paternităţii jocului de oină între urmaşii celor două popoare, pe terenul de joc. 

> Asociaţia „Cluiche Corr” din Irlanda şi „Federaţia română de oină” au decis ca disputarea 

paternităţii jocului de oină între urmaşii celor două popoare să se realizeze periodic, pe terenul de joc. 
 

5. Reformulaţi după model: 
În fotbal nu se poate atinge mingea cu mâna? > În fotbal nu se poate ca mingea să fie atinsă cu mâna. 

În handbal, se poate lansa mingea cu piciorul? > .................................................................................. 

La tenis, se poate considera un serviciu în fileu? > .................................................................................. 

La baschet, se poate pune mingea direct în coş?  > .................................................................................. 
 

6. Recitiţi textul şi încercaţi să reconstituiţi regulile jocului de oină.   
 

 

F. Similitudini şi deosebiri  G 1.5.5.; 2.10; 1.5.5.3.; 2.11. 
  

•Similitudinile dintre variantele arhaice de oină şi baseball-ul american sunt copleşitoare: mingea era 

servită pentru bătaie (halita) de către un adversar, numit halitor, echivalentul pitcher-ului, servirea 

eronată în mod repetat era, de asemenea, penalizată; exista  un echivalent direct al postului de 

chetcher, denumit ajutor de halitor. 

•Deosebirea dintre refugiile oinei arhaice şi bazele din baseball era doar de poziţionare – la oină, în 

linie, iar la baseball în formă de pătrat. 

•În ceea ce priveşte zona de practicare a oinei, ea acoperea aproape toate comunităţile româneşti. În 

schimb, oina lipseşte cu desăvârşire din ansamblul jocurilor practicate în Imperiul bizantin, din 

manifestările tradiţional populare şi din vocabularul slavilor, bulgarilor şi al maghiarilor. 

•Există şi ipoteza că ar fi un joc războinic, cu momente de atac şi apărare, însă multe din expresiile 

folosite în joc amintesc de ocupaţia păstoritului. 
 

7. Comparaţi jocul de oină cu baseball-ul american. Exemplificaţi asemănările regulilor de joc 
dintre cele două sporturi:    
 

8. a. Citiţi următoarele aprecieri referitoare la jocul de oină:  
 

• Înainte de a fi un sport de performanţă, oina este un joc recreativ. Dacă dorinţa de 

afirmare internaţională poate fi satisfăcută prin practicarea oricărui alt sport, 

practicarea oinei devine o modalitate de exprimare, în mod ludic şi gimnastic, a 

românismului. 

• Faptul că oina  a rămas inconfundabilă a eliminat orice tentativă de dispută asupra 

paternităţii acesteia (Ne putem imagina un scenariu în care, în mileniul III, în timp 

ce românii vor juca baseball de nivel internaţional, dicţionarele vor consemna în dreptul cuvântului 

oină: „joc arhaic dispărut, probabil un precursor al baseball-ului”). 

• Mingea de oină este un simbol al românilor, unică şi frumoasă; crearea ei este răspunsul 

ingeniozităţii melteşugarilor români la cerinţa continuă a unei mingi performante. Mingea de oină este 

un brand de ţară!                                                                                                                                                      (După www. oina.ro)                                                                                                                                                                             
 

b. Sunteţi de acord cu afirmaţiile de mai sus? Argumentaţi atât un răspuns negativ cât şi unul 
pozitiv folosind deoarece, pentru că, fiindcă etc.   
 



 81 

9. Alegeţi un sport 
şi explicaţi regulile lui.  
 

     
 
 

G. Articolul de dicţionar: definiţia simplă şi definiţia-text: Tenisul (de câmp) G 2.3. 
 
 

• TÉNIS s.n. Joc sportiv care se practică cu mingi mici, lovite cu racheta, de către un număr par de jucători, pe un teren 
despărţit în două printr-o plasă. ♦ Tenis de masă = joc asemănător tenisului, care se joacă pe o masă mare, cu mingi mai 
mici; ping-pong. [< engl., fr. tennis]. (DN) 

 

• TENISUL DE CÂMP este jocul sportiv care se dispută între doi sau patru jucători, aceştia trimiţându-şi 
mingea peste fileu cu ajutorul rachetelor. O formă a acestui joc se practica încă din vechime. Grecii 
aduc jocul în Italia în secolul al XV-lea, de unde ajunge în Spania. Cu toate acestea, se consideră că 
la originea acestui sport stă „jeu de paume” (jocul cu palma) practicat în Franţa secolului al XII-lea. 
„Trecând” Canalul Mânecii, jocul este repede adoptat de englezi, care, în secolul al XV-lea, îl numesc 
pentru prima oară „tenis”. La început, terenurile de joc aveau dimensiunile de 40 m lungime şi 14 m 
lăţime, iar obiectul cu care se lovea mingea era o paletă din lemn cu coadă scurtă. Mingile erau 
confecţionate din piele groasă şi umplute cu pietricele sau nisip; abia în secolul al XIX-lea apar mingile 
din cauciuc. În anul 1875 regulamentul existent până atunci se modifică, iar jocul se numeşte „lawn 
tenis”. La 9 iunie are loc primul concurs la Wimblendon şi în anul 1900 premiera „Cupei Davis”. 
     În România, jocul pătrunde în anul 1889, când se creează la Bucureşti clubul numit „Tenis 
raquets”. În anul 1906 se dispută primele concursuri, iar în anul 1922, România participă pentru prima 
oară la „Cupa Davis”. Prin practicarea acestui sport se dezvoltă: forţa în braţe şi picioare, mobilitatea, 
viteza de deplasare şi de execuţie, acuitatea vizuală, reflexele, dar în special îndemânarea. Jocul 
constă în trimiterea mingii lovită cu racheta dincolo de fileul care împarte terenul în două părţi egale. 
Mingea poate fi lovită direct (din voleu) sau după ce în prealabil a atins o dată solul. Excepţie de la 
această regulă face numai mingea servită de adversar, care în mod obligatoriu trebuie să atingă 
terenul o dată.                                                                       (După Tiberiu Căileanu, Mic dicţionar al sporturilor)          

 

10. Citiţi cu atenţie definiţiile de dicţionar, încercând să ghiciţi despre ce sport ar fi vorba:    
 

Sport aeronautic în care piloţii, cu aparatele lor, caută să se menţină în aer un timp cât mai îndelungat, 

pe baza curenţilor de aer de la anumite înălţimi. 
  

Joc sportiv între două echipe a 7 jucători care urmăresc ca prin procedee tehnice regulamentare să 

introducă mingea în poartă. Trăsătura de bază a acestui sport este că el se desfăşoară pe apă, în bazine 

de înot special amenajate. 
 

Ramură a sportului care are ca scop trimiterea proiectilelor într-un punct fix sau mobil, numit ţintă.  
 

Sport de iarnă practicat cu schiurile în probele de fond, slalom, sărituri. 
 

Joc sportiv foarte răspândit pe toate meridianele mapamondului, în care jucătorii celor două echipe 

aflate în teren caută să introducă mingea jucată cu piciorul, cu capul sau cu orice altă parte a corpului, 

în afară de mâini, în poarta adversă. 
 

Joc disputat între doi adversari care, mutând alternativ piesele (după anumite reguli), pe o tablă 

împărţită în careuri, urmăresc imobilizarea regelui.  

 
 11. Cunoaşteţi sportivi români de talie internaţională? 
Numiţi-i şi arătaţi sportul în care au devenit campioni mondiali.   
 
 
 

Ilie Năstase 
  

12. Încercaţi să comentaţi: A fost un timp când spiritul sportiv şi valorile olimpismului erau vii.   

http://dexonline.ro/faq.php#surse

